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Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
z prvého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

31. marca 2022 vo volebnom období 2018-2022 

 

 



Prezenčná listina 

zo   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč 

konaného dňa 31. marca 2022 

            

                         

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

            

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

             

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

            

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

            

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

            

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

            

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

            

            

            

 Hostia  

      

 JUDr. Pánis Milan         
       .............................................................. 

            

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

            

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

            

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

            

            

             

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného  

dňa 31. marca  2022 vo volebnom období 2018-2022 

 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia 

  4. Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seč v roku 2021                                                                                                                                                       

  5. Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách                                                                                                                                                       

  6. Návrh na schválenie zámeru zriadeného vecného bremena a za tým uzatvorenia Zmluvy     

       o zriadení  vecného bremena na majetok obce Seč ako prípad hodný osobitného zreteľa 

  7. Prerokovanie doručených žiadostí 

  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, Tomáš Papranec 

Zdržalo:  0 

Proti:  0 

 

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

             overovateľov zápisnice boli menovaní  Andrea Budinská, 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, 

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

                            bolo splnené dňa 25.03.2022, 

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

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

Bod č. 4 V zmysle § 18f, ods. 1, písmeno e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení                    

                neskorších zmien a doplnkov predniesol  hlavný kontrolór obce Správu o kontrolnej                    

                činnosti za  rok 2021 . 

 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej  činnosti  hlavného  

 kontrolóra obce Seč za  rok 2021.  

                

                                                                                

               viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia                               

 

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

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 : 

   A) Kontrola plnenia povinností obce Seč v zmysle § 34 zákona č. 305/52013   

         Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci   

         a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)    

         v platnom  znení, zverejňovať dokumenty v zmysle zákona na centrálnej  

         úradnej  elektronickej tabuli (CUET).  

                B) Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých   

                      v predchádzajúcom období. 

                C) Kontrola nakladania s majetkom obce Seč 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy hlavného kontrolóra  o ukončených 

kontrolách.                

 

               viď príloha zápisnice                                                zodpovedný: finančná komisia                                                                                                                     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 6  Starosta obce predniesol Návrh na schválenie zámeru zriadeného vecného bremena  

                a za tým uzatvorenia Zmluvy o zriadení  vecného bremena na majetok obce Seč ako  

                prípad hodný osobitného zreteľa. 

                Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.30/2021 zo dňa 27.09.2021, kde   

                obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p . Miroslava Minicha a Mgr. Veroniky  

                Minichovej o povolenie uloženia kábla pre el. el. prípojku NN el. energie po  

                obecnom pozemku číslo parcely KN-C 1938 a KN-E 702/1 podľa STN, kde si po  

                ukončení vyžadujeme po realizačné geodetické zameranie uloženia el. kábla- el.  

                prípojky NN.  

                Pán Miroslav Minich dňa 10.03.2022 doručil na obec Seč geometrický plán na   

                vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, GP   

                vyhotovila firma GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza pod číslom1/2022   

                a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena a uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena na majetok obce Seč, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu el. 

prípojky NN  na parcelu KNC p.č. 1938 , LV 1359, druh: zastavaná plocha a nádvorie 



o výmere 4495 m2,spoluvlastnícky podiel 1/1 v prospech Miroslava Minicha a Mgr. Veroniky 

Minichovej, obaja trvale bytom Nová 533/10, 972 41 Koš vo veci realizácie stavby- uloženia 

inžinierskych sietí ( el. prípojka)   na základe geometrického plánu č.1/2022 vypracovaným  

GEOmark s.r.o., dňa 2.2.2022, úradne overeným Okresným úradom Prievidza- katastrálnym 

odborom dňa 22.02.2022  pod č.167/22 
                                                                                                                                                                      
 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: stavebná komisia     
 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

Bod č. 7 Prerokovanie doručených žiadostí: 

 

              - Kinet s.r.o., Diviaky na d Nitricou 201, 972 25 Diviaky nad Nitricou : 

žiadosť č.14400/01/12/21 o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme   

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Kinet s.r.o., Diviaky na d Nitricou 201, 972 25 

Diviaky nad Nitricou  č.14400/01/12/21 o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad 

povrchom zeme   

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: stavebná komisia     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

                   - Mesto Nováky : 

žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia     

               
Za hlasovali:                      0 

Zdržalo: 0 

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

                   

- obecné zastupiteľstvo k tejto žiadosti neprijalo žiadne uznesenie, nakoľko nemá prijaté VZN 

 

                  - Okresný súd Prievidza, Švéniho 5, 971 72 Prievidza: 

žiadosť o súčinnosť pri zabezpečovaní zvolenia kandidátov na funkciu prísediaceho z vášho 

samosprávneho obvodu na volebné obdobie r.2022-2026 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ,že nebude z nášho obvodu zvolený žiaden kandidát na 

prísediaceho na volebné obdobie r. 2022-2026 

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: komisia verejného záujmu    

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 



                   - Ing. Peter Bajzík, Seč 201, 972 26 Seč : 

žiadosť o schválenie osadenia panelov 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Petra Bajzíka, Seč 201, 972 26 Seč, osadenia 3 

ks betónových panelov na vlastné náklady, pred vjazd do dvora rodinného domu , ktoré 

čiastočne budú zasahovať na parcelu č.702/1, ale nesmú zasahovať do profilu cesty. 

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: stavebná komisia     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

                       -obec Čavoj: 

žiadosť o rozšírenie školského obvodu 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť obce Čavoj k rozšíreniu školského obvodu pri       

ZŠ s MŠ v Čavoji aj o obvod Seč. 

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: komisia verejného záujmu     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

 

            - Ing.Renáta Draškóczy a Ing. Ladislav Draškóczy, Donerova 7, 841 04 Bratislava                  
žiadosť o povolenie viesť inžinierske siete cez pozemky obce 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing.Renáta Draškóczy a Ing. Ladislav Draškóczy, 

Donerova 7, 841 04 Bratislava ,   viesť inžinierske siete( vodovodná prípojka, el. prípojka) 

z dôvodu výstavby rod. domu na parcele č.3022  KN-C cez pozemky obce Seč KN-C  p.č 1850, 

1860, 306/1, 305/1, 305/2 a KN-E 377/1  podľa STN (zároveň Vás upozorňujeme, že v týchto  

parcelách sú už uložené inžinierske siete-prípojky /voda, elektrika, plyn, Telekom,/ k rod. domu 

Pavla Pánisa p.č 307/1 a k výstavbe na p.č.3041 ).V obecných parcelách je uložené potrubie na 

odvodnenie dažďovej vody. 

Vaše inžinierske siete budú vedené zemou vo vzdialenosti 2 m od KN-C parcely číslo 308/1, 

308/2, 306/3, 3040, 3046, 3024/1  v hĺbke uloženia min 1 m (podľa projektovej dokumentácie). 

Obecné pozemky a cestu (cestný panel) treba uviesť do pôvodného stavu. 

 Po ukončení si vyžadujeme po realizačné geodetické zameranie uloženie elektrického  

 kábla- elektrickej prípojky NN a vodovodnej prípojky. 

 Miestu komunikáciu si musíte spraviť na vlastné náklady k výstavbe rod. domu k p.č.3022,  

 musíte ju udržiavať  počas celého roka, aby bola zjazdná. Komunálny odpad musíte nosiť až   

 na hlavnú cestu k KN-E  p. č.  398/1   . 

 Doložiť súhlasné stanovisko vlastníka vodovodnej šachty so súhlasom použiť vodovodnú  

 šachtu pre Vaše pripojenie sa verejný vodovod a súhlasné stanovisko k výmene dreveného  

 stĺpa za betónový na ktorom by bola vaša el. prípojka.    

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: stavebná komisia     

  

              



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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

                  -Ján Podstránsky, Seč 159,  972 26 Seč: 

žiadosť, návrh na zámenu pozemku  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť  Jána  Podstránskeho, Seč 159 ,972 26 Seč, návrh na 

zámenu pozemku na  základe GP č. 48185655-207/2020 vyhotovený Patricius Sova – 

GEOSKTEAM a úradne overený Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor dňa 10.01. 

2022 č. 1382/2020 Ing. Júliou Bartošovou na majetkoprávne vysporiadanie a rozdelenie 

pozemkov .Zámenu obecného pozemku p.č. 1036/4 o výmere 119m2 k.ú Seč, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie za parcely : 

-KN-C p.č.164, kde ste vlastníkom 79m2  v podiela 10/20 z celkovej výmery 158m2 , druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

-KN-C p.č.166/2 kde ste vlastníkom  1,85m2 v podiele 720/9720 z celkovej výmery 25m2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

-KN-C p.č.1/1 kde ste vlastníkom 3,40m2 v podiele 960/27648 z celkovej výmery 98m2 ,druh 

pozemku TTP 

 

 

viď príloha zápisnice                                                zodpovedný: finančná komisia                                                                                                                     

 
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 

žiadosť o zámenu a odpredaj pozemkov 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o zámenu a odpredaj pozemkov. 

Obec Seč bude riešiť zámenu a odpredaj pozemkov ako celok, aby došlo k majetko právnemu 

vysporiadaniu p.č.702/2, 700/5, 699/5 na základe GP č.217/2021 vyhotovený GEOSLUŽBA 

Prievidza, úradne overeným Okresným úradom Prievidza- katastrálny odbor dňa 28.03.2022 

pod č. 1240/2021. 

 

viď príloha zápisnice                                                zodpovedný: finančná komisia                                                                                                                     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

 

Bod č.8 Rôzne  

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mikuláša Krála o zabezpečenie  

            poskytovania sociálnej služby 

          . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu  a ponuku na majetko právne  

            vysporiadanie pozemkov-požiarná zbrojnica od advokátskej kancelárie AKNP, advokát  

            Mgr. René Nguyen 

           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané majetkové priznanie hlavného  

             kontrolóra obce za  rok 2021  



           . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností   

             a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa ústavného zákona č. 357/2004  

             Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení  

             neskorších predpisov za rok 2021 – starostu obce 

 

 . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o kúpe vrecovaného asfaltu 

 . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu osvetlenia cintorína 

 . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Žembera o usadení rúr do potoka a žiada    

   pána Žembera doložiť súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov  na KN-C p.č   

   169, 166/5, 166/1, 170 

 . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zvolaní Krízového štábu 

 . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o pristavení kontajnera na ZKO a      

   kontajnera na papier v mesiaci apríl 

 . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o rozhodnutí o odvolaní na PPA proti  

    rozhodnutiu č.074TN220104, kde menia svoje rozhodnutie zo dňa 21.02.2019 o NFP  

    a schvaľuje maximálnu výšku NFP na sumu 149 093,93€  

 . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu  , že starosta dal vypracovať el. revízie  

   a bleskozvodov na dom smútku, materskú školu, obecný úrad, kul. dom, revíziou prešli   

   všetky detské ihriska a hracie prvky, kul. dome sa spojazdnil el. výťah, kde treba spraviť ešte  

   štátne  záťažové skúšky, ktoré sú platné na 10 rokov   

 . obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu od starostu obce , že je vyšetrovaný krim.  

    políciou z podozrenia spáchania trestného činu, ktorý podal anonym  

  .obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu , že je schválený GP č .48185655-   

    207/2020 na majetko právne  vysporiadanie a rozdelenie pozemkov 

  .obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce, nakoľko sú už schválené oba GP ,aby oslovil  

    majiteľov pozemkov za účelom vysporiadania miestnych komunikácií a cintorína ( kúpa –  

    predaj) za sumu 4€  za m2 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 . obecné zastupiteľstvo schvaľuje akcie          Stavanie mája 30.04.2022  

                                                                          Výstup na Sečianske lazy a Maguru 07.05.2022 

                                                                           Deň rodiny 02.07.2022 

                                                                           Deň Sečanov 20.08.2022 

                                                                           Vatra 27-28.08.2022 
Za hlasovali: Marián Brtko, Andrea Budinská, Eva Cebáková, Roman Horčičák, Tomáš Papranec 

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

  . obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie dodatku č.1  k zmluve o odbere drevného odpadu  

    a drevnej hmoty č. 2020/04 s firmou BEPORAD, s.r.o. 

 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 

 

 

 



   . obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie projektu „ Obnova autobusových zastávok v obci Seč „  

     Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-512-004  

 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 

   . obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie  

     realizovaného projektu „ Obnova autobusových zastávok v obci Seč „ Kód výzvy: IROP-CLLD- 

     W965-512-004 vo výške 962,75€ čo predstavuje min. 5% spolufinancovanie oprávnených  

      výdavkov. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 19 255,04€. 

 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 

           .  

 

Bod č. 9 Diskusia 

                                     

Bod č. 10 Prijatie uznesenia a záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

                    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           ZOZNAM UZNESENÍ 

Z PRVĚHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 31.03.2022 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 10 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 01.04.2022 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Katarínu Štefákovú 

overovateľov zápisnice  Andreu Budinskú a Evu Cebákovú 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 01.04.2022 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 3/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

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, 

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

                            bolo splnené dňa 25.03.2022, 

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

 

 

 

Seč 01.04.2022 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 
V zmysle § 18f, ods. 1, písmeno e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení                    

neskorších zmien a doplnkov , 

Správu o kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra obce Seč za  rok 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                       starosta obce 

 

 

 



 

Uznesenie č. 5/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.04.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

správy hlavného kontrolóra  o ukončených kontrolách. 

 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov: 

   A) Kontrola plnenia povinností obce Seč v zmysle § 34 zákona č. 305/52013   

         Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci   

         a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)    

         v platnom  znení, zverejňovať dokumenty v zmysle zákona na centrálnej  

         úradnej  elektronickej tabuli (CUET).  

                B) Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých   

                      v predchádzajúcom období. 

                C) Kontrola nakladania s majetkom obce Seč 

 

 

Seč 01.04.2022 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 6/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

zriadenie vecného bremena a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok 

obce Seč, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu el. prípojky NN na parcelu KNC p.č. 

1938 , LV 1359, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4495 m2,spoluvlastnícky podiel 

1/1 v prospech Miroslava Minicha a Mgr. Veroniky Minichovej, obaja trvale bytom Nová 

533/10, 972 41 Koš vo veci realizácie stavby- uloženia inžinierskych sietí ( el. prípojka)   na 

základe geometrického plánu č.1/2022 vypracovaným  GEOmark s.r.o., dňa 2.2.2022, úradne 

overeným Okresným úradom Prievidza- katastrálnym odborom dňa 22.02.2022 pod č.167/22 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

   



 

Uznesenie č. 7/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

žiadosť Kinet s.r.o., Diviaky na d Nitricou 201, 972 25 Diviaky nad Nitricou  

č.14400/01/12/21 o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme 

 
 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

že nebude z nášho obvodu zvolený žiaden kandidát  prísediaceho na súde 

na volebné obdobie r. 2022-2026 
 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 9/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

žiadosť Ing. Petra Bajzíka, Seč 201, 972 26 Seč, osadenia 3 ks betónových panelov na vlastné 

náklady, pred vjazd do dvora rodinného domu , ktoré čiastočne budú zasahovať na parcelu 

č.702/1, ale nesmú zasahovať do profilu cesty 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 



 

Uznesenie č. 10/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

žiadosť obce Čavoj k rozšíreniu školského obvodu pri  ZŠ s MŠ v Čavoji aj o obvod Seč 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 11/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

žiadosť Ing.Renáta Draškóczy a Ing. Ladislav Draškóczy, Donerova 7, 841 04 Bratislava ,   

viesť inžinierske siete ( vodovodná prípojka, el. prípojka) z dôvodu výstavby rod. domu na 

parcele č.3022  KN-C cez pozemky obce Seč KN-C  p.č 1850, 1860, 306/1, 305/1, 305/2 

a KN-E 377/1  podľa STN (zároveň Vás upozorňujeme, že v týchto 

parcelách sú už uložené inžinierske siete-prípojky /voda, elektrika, plyn, Telekom,/ k rod. 

domu Pavla Pánisa p.č 307/1 a k výstavbe na p.č.3041 ).V obecných parcelách je uložené 

potrubie na odvodnenie dažďovej vody. 

Vaše inžinierske siete budú vedené zemou vo vzdialenosti 2 m od KN-C parcely číslo 308/1, 

308/2, 306/3, 3040, 3046, 3024/1  v hĺbke uloženia min 1 m (podľa projektovej 

dokumentácie). Obecné pozemky a cestu (cestný panel) treba uviesť do pôvodného stavu. 

Po ukončení si vyžadujeme po realizačné geodetické zameranie uloženie elektrického 

kábla- elektrickej prípojky NN a vodovodnej prípojky. 

Miestu komunikáciu si musíte spraviť na vlastné náklady k výstavbe rod. domu k p.č.3022, 

musíte ju udržiavať  počas celého roka, aby bola zjazdná. Komunálny odpad musíte nosiť až 

na hlavnú cestu k KN-E  p. č.  398/1   . 

Doložiť súhlasné stanovisko vlastníka vodovodnej šachty so súhlasom použiť vodovodnú 

šachtu pre Vaše pripojenie sa verejný vodovod a súhlasné stanovisko k výmene dreveného 

stĺpa za betónový na ktorom by bola vaša el. prípojka 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 



Uznesenie č. 12/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

žiadosť  Jána  Podstránskeho, Seč 159 ,972 26 Seč, návrh na zámenu pozemku na  základe GP 

č. 48185655-207/2020 vyhotovený Patricius Sova – GEOSKTEAM a úradne overený 

Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor dňa 10.01. 2022 č. 1382/2020 Ing. Júliou 

Bartošovou na majetkoprávne vysporiadanie a rozdelenie pozemkov .Zámenu obecného 

pozemku p.č. 1036/4 o výmere 119m2 k.ú Seč, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie za 

parcely : 

-KN-C p.č.164, kde ste vlastníkom 79m2  v podiela 10/20 z celkovej výmery 158m2 , druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

-KN-C p.č.166/2 kde ste vlastníkom  1,85m2 v podiele 720/9720 z celkovej výmery 25m2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

-KN-C p.č.1/1 kde ste vlastníkom 3,40m2 v podiele 960/27648 z celkovej výmery 98m2 ,druh 

pozemku TTP 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 13/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

žiadosť o zámenu a odpredaj pozemkov. 

Obec Seč bude riešiť zámenu a odpredaj pozemkov ako celok, aby došlo k majetko právnemu 

vysporiadaniu p.č.702/2, 700/5, 699/5 na základe GP č.217/2021 vyhotovený GEOSLUŽBA 

Prievidza, úradne overeným Okresným úradom Prievidza- katastrálny odbor dňa 28.03.2022 

pod č. 1240/2021 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 14/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce za  rok 2021 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 15/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa ústavného zákona č. 357/2004 

Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov za rok 2021 – starostu obce 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 16/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

žiadosť p. Žembera o usadení rúr do potoka a žiada pána Žembera doložiť súhlasné 

stanovisko všetkých vlastníkov na KN-C p.č169, 166/5, 166/1, 170 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

 



Uznesenie č. 17/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

rozhodnutie o odvolaní na PPA proti rozhodnutiu č.074TN220104, kde menia svoje 

rozhodnutie zo dňa 21.02.2019 o NFP a schvaľujú  maximálnu výšku NFP  

na sumu 149 093,93€ 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 18/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

aby starosta obce oslovil majiteľov pozemkov za účelom vysporiadania miestnych 

komunikácií a cintorína ( kúpa – predaj) za sumu 4€  za m2 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 19/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

akcie  Stavanie mája 30.04.2022, Výstup na Sečianske lazy a Maguru 07.05.2022, 

Deň rodiny 02.07.2022, Deň Sečanov 20.08.2022, Vatra 27-28.08.2022 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                     starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 20/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
uzavretie dodatku č.1  k zmluve o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty č. 2020/04  

s firmou BEPORAD, s.r.o. 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 21/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
podanie projektu „ Obnova autobusových zastávok v obci Seč „ 

Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-512-004 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                       starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 22/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 31.03.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu „ Obnova autobusových zastávok v obci Seč „ Kód výzvy: IROP-CLLD- 

W965-512-004 vo výške 962,75 € čo predstavuje min. 5% spolufinancovanie oprávnených 

výdavkov. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 19 255,04 €. 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 01.04.2022                                                                                                         starosta obce 

 


