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Z Á P I S N I C A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
z druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč konaného dňa 

14. júna 2022 vo volebnom období 2018-2022 

 

 



Prezenčná listina 

zo   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seč 

konaného dňa 14. júna 2022 

            

                         

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

            

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

             

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

            

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

            

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

            

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

            

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

            

            

            

 Hostia  

      

      

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

            

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

             

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

            

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

            

            

             

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Seč konaného  

dňa 14.júna  2022 vo volebnom období 2018-2022 

 
Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa nezávislého audítora                                                                                                                                                   

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021                                                                                                                                                     

6. Schválenie celoročného hospodárenia obce Seč za rok 2021 

7. Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy za rok 2021    

8. Výročná správa za rok 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2022 

10.Návrh VZN č. 1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

11.Návrh Smernice o používaní služobného motorového vozidla 

12.Rôzne 

13.Diskusia 

14.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 Ing. Miroslava Iliašová 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, 

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

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

Bod č. 4 Starosta obce oboznámil poslancov, že 1.6.2022 bol vykonaný audit účtovnej    



               závierky za rok 2021, ktorý v obci vykonáva na základe zmluvy Ing. Sylvia 

               Augustínová- štatutárny audítor, prečítal  správu z auditu, v ktorej bolo uvedené, že   

               účtovná závierka obce poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý  

               a verný obraz finančnej situácie obce Seč k 31. decembru 2021. Výsledky jej   

               hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so  

               zákonom o účtovníctve. V kontrolných systémoch obce a ďalších kontrolovaných       

               oblastiach sme neidentifikovali významné nedostatky.  

                

         

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora za  rok 2021.  

                

                                                                                

               viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia                               

 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 5 V súlade s § 18 f) ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

               zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien  

               a doplnkov predložil Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Seč za rok 2021   

               hlavný kontrolór obce p. Ing. Jozef Krett                

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k 

záverečnému účtu za rok 2021           

 

               viď príloha zápisnice                                                zodpovedný: finančná komisia                                                                                                                     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 6 Obecné zastupiteľstvo pre jednalo a schválilo záverečný účet obce za rok 2021 a   

               celoročné hospodárenie obce Seč za rok 2021 bez výhrad.  

                

 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2021 a  celoročné hospodárenie 

obce Seč za rok 2021 bez výhrad 
                                                                                                                                                                      
 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia     
 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje krytie schodku finančných operácii 1217,20€ v priebehu 

roku 2021 z prebytku bežného rozpočtu. 
                                                                                                                                                                      



 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia     
 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod čiastky 5 678,89€ do rezervného fondu obce Seč. 
                                                                                                                                                                      
 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia     
 

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

Zdržalo: 0 

Proti: 0 

 

 

 

Bod č. 7 Správu nezávislého audítora o overení výročnej správy za rok 2021 v zmysle § 27  

               odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona  

               č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predniesol starosta 

               obce  

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení výročnej 

správy za rok 2021    

                

                                                                                

               viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia                               

 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č.8 Výročnú správu obce Seč za rok 2021 vypracovanú v zmysle §-20 zákona 

               č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve predniesol starosta obce  

                                                                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu za rok 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                               

             viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia                               

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 
 

Bod č. 9 Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022 predniesol hlavný  

               kontrolór obce p. Ing. Jozef Krett a obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej  

               činnosti na druhý polrok  

             viď príloha zápisnice 

                                                                                                    zodpovedný: hlavný kontrolór 

               



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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 10 Starosta obce predniesol návrh VZN č. 1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu obce 

 

 viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia                               

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

 

Bod č. 11 Starosta obce predniesol návrh Smernice o používaní služobného motorového      

                vozidla 

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia                               

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

Bod č. 12 Rôzne 

 

- obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s §11 ods.4 písmena i) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení výkon funkcie starostu obce Seč na celé funkčné obdobie 2022 až 2026 

v rozsahu celého úväzku 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

-obecné zastupiteľstvo určuje  v súlade s §11 ods.3 písmena d) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Seč na celé volebné 

obdobie 2022 až 2026 v počte 5 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

-obecné zastupiteľstvo utvára v súlade s § 166 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí  a kraja na volebné obdobie 2022 až 2026 pre obec Seč jeden volebný 

obvod. 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 



 

 Prerokovanie doručených žiadostí: 

 

 

            -Ján Podstránsky, Seč 159,  972 26 Seč: 

žiadosť na zámenu pozemku  

 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

                       -ZŠ s materskou školou Liešťany: 

žiadosť o schválenie spádovej školy 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spádovej školy ZŠ Liešťany aj pre deti z obce Seč  

o obvod Seč ,ročník 1-4.  

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: komisia verejného záujmu     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

 

            - Ing.Renáta Draškóczy a Ing. Ladislav Draškóczy, Donerova 7, 841 04 Bratislava                  
žiadosť o povolenie umiestniť vodomernú šachtu na obecnom pozemku p.č.305/2 

 

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

Donerova 7, 841 04 Bratislava zriadenie bezodplatného vecného bremena na obecnom 

pozemku č. 305/2 na vybudovanie vodomernej šachty k rodinnému domu Draškóczy z dovôdu 

osobitného zreteľa, a to podpora rozvoja bývania v obci a zvýšenia počtu obyvateľov.  

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: stavebná komisia     

  

              



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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

                    

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

žiadosť o opätovné prerokovanie odkúpenia pozemku,  

 

zámer prevodu  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 

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

            - Štefan Jurenka, Šuleková 873/14, 971 01 Prievidza 

-žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 



Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku po vypracovaní geometrického plánu. 

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia     

  

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

             - Pavol Žember, Margita Šufliarska, ul. P.J. Šafárika 10/9 

-žiadosť o usadenie  betónových rúr , doloženie súhlasu vlastníkov pozemkov 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený súhlas vlastníkov pozemkov pri 

podkladke betónových rúr, realizácia ktorých sa odkladá ,nakoľko v tomto roku nie je 

plánovaná v rozpočte obce.  

 

 viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: stavebná komisia     

  

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

                     - Eva Nedeliaková, Seč 50 

-žiadosť o umiestnenie rúr do potoka 

 

Obecné zastupiteľstvo berie Vašu žiadosť na vedomie, nakoľko v rozpočte obce na tento rok 

nie sú vyčlenené finančné prostriedky, a z tohto dôvodu sa realizácia odkladá. 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia     

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

-starosta obce informoval o predbežnom zozname detí v MŠ v roku 2022/2023 

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia     

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zozname detí v MŠ v roku 2022/2023. 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

-starosta obce informoval o opätovnom vyhlásení výzvy z environmentálneho fondu na 

zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov do ktorej spadá i naša MŠ, 

predložil ponuku FAF atelier na vypracovanie projektovej dokumentácie a podania žiadosti 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč schvaľuje ponuku FAF atelier na vypracovanie projektovej 

dokumentácie a podania žiadosti na  environmentálny fondn- zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov L ,  projekt – Zníženie energetickej náročnosti objektu 

MŠ v obci Seč 

 



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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

-starosta obce informoval oz o schválení dotácie z TSK na podujatie Deň Sečanov v sume 

700€ , ktoré sa uskutoční 20.8.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schválenie dotácie z TSK na podujatie Deň Sečanov 

v sume 700€ , ktoré sa uskutoční 20.8.2022 

 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

- starosta obce predložil ponuku od spoločnosti GENERALI dodatok pre poistenie majetku, 

kde sa upravili poistné sumy nehnuteľností v priemere o 30%  

 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje osloviť iné poisťovne, dodatok neschvaľuje 

 
Za hlasovali:                      0 

Zdržalo: 0 

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

Nebolo prijaté uznesenie. 

 

- starosta obce predniesol cenovú ponuku v hodnote 550€ na modernizáciu ozvučenia 

cintorína, nakoľko pôvodné ozvučenie nefunguje  

 

Obecné zastupiteľstvo cenovú ponuka v hodnote 550€ na modernizáciu ozvučenia  

neschvaľuje 

 
Za hlasovali:                      0 

Zdržalo: 0 

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

Nebolo prijaté uznesenie. 

 

-starosta obce informoval, obecné zastupiteľstvo, že navštívil osobne JUDr.Jána Kokindu 

ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod požiarnou zbrojnicou a okolia, ktorý 

je momentálne veľmi vyťažený a riešenie na daný problém bude analyzovať až po lete, 

navštívil som i JUDr. Jaroslava Hujíka, ktorý navrhuje riešenie mimosúdnou cestou a to 

darovacou zmluvou, medzi vlastníkmi a obcou, a na súde si uplatniť iba SPF. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  riešenie vysporiadania pozemkov pod požiarnou 

zbrojnicou a okolia  

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

 

 

 



-starosta obce informoval o cenovej ponuke na cestné žľaby (odvodnenie dažďovej vody pri 

p. Brtkovi/Štrbákovi a pri rod. Bajzíkovej. 

 

viď príloha zápisnice                                                  zodpovedný: finančná komisia     

 

Obecné zastupiteľstvo cenové  ponuky na cestné žľaby vrátane osadenia a šachty v hodnote 

5200 € bez DPH pri p.Brtkovi/Štrbákovi a pri rod. Bajzíkovej  v sume 3200 € bez DPH 

neschvaľuje 

 
Za hlasovali:                      0 

Zdržalo: 0 

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

Nebolo prijaté uznesenie. 

 

 - starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo  o podpísaní zmluvy s PPA  č.074TN220104 

o poskytnutí NFP vo  výške 149 093,93€  

 

viď stránka obce a centrálny register zmluvy                               zodpovedný: finančná 

komisia     

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podpísanie zmluvy s PPA  č.074TN220104 

o poskytnutí NFP vo  výške 149 093,93€  

 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 

- starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č.1/2022 

 

                                                                                                            viď príloha zápisnice  

         

 Rozpočet na rok 

2022 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2022 v € 

Bežné príjmy 180 279,00 183801,20 
Kapitálové 

príjmy 
0 0 

Finančné 

príjmové 

operácie 

10 000,00 10 131,00 

Príjmy spolu 190 279,00 193 932,20 

 

               Rozpočet na rok 

2022 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2022 v € 

Bežné výdavky 177 289,00 180 942,20 
Kapitálové 

výdavky 
10 000,00 10 000,00 

Finančné 

výdavkové 

operácie 

    2 990,00     2 990,00 

Výdavky 

spolu 

190 279,00 193 932,20 

 



 

                                                                                               zodpovedný: finančná komisia  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovými 

opatreniami č. 1/2022 zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 3653,20 € 

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

Zdržalo: 0 

Proti:                                  0 

 .  

 

Bod č.13  Diskusia 

                                     

Bod č. 14 Prijatie uznesenia a záver 

 

 
               Overovatelia zápisnice:  Marián Brtko                               ........................... 

 

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

                    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         ZOZNAM UZNESENÍ 

Z PRVĚHO ZASADNUTIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SEČ 

KONANÉHO DŇA 31.03.2022 

 

 

 

 

Uznesenie č. 23/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
program rokovania v bode 1 – 14 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 15.06.2022 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 24/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
za zapisovateľku Ing. Miroslavu Iliašovú 

overovateľov zápisnice  Marián Brtko a Roman Horčičák 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

                                                                                                                                 starosta obce 

Seč 15.06.2022 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 25/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

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, 

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

 

 

 

Seč 15.06.2022 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 26/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

 

                                          správu nezávislého audítora za  rok 2021 

                

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                       starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 26/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.062022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

               odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021           

 

 

 

Seč 15.06.2022 

Anton Vrecko  

                                                                                                                                 starosta obce 

 



Uznesenie č. 27/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

                                                                                                                                                           
záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce Seč za rok 2021 bez výhrad.  

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

   

 

 

 

Uznesenie č. 28/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
 

krytie schodku finančných operácii 1217,20€ v priebehu roku 2021 z prebytku bežného 

rozpočtu 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 29/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 
 

 

 

                             prevod čiastky 5 678,89€ do rezervného fondu obce Seč 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

 



Uznesenie č. 30/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

                správu nezávislého audítora o overení výročnej správy za rok 2021    

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 31/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

 

                                                       výročnú správu za rok 2021            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 32/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

. 

 

                                      plán kontrolnej  činnosti na druhý polrok 2022 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

 



Uznesenie č. 33/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

Schvaľuje 

 

                VZN č. 1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 34/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

                          smernicu o používaní služobného motorového vozidla 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 35/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

v súlade s §11 ods.4 písmena i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení výkon funkcie 

starostu obce Seč na celé funkčné obdobie 2022 až 2026 v rozsahu celého úväzku 

 

 

 

 

Seč 15.06.2022                                                                                                       Anton Vrecko                                                                                                    

                                                                                                                           starosta obce 



Uznesenie č. 36/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

určuje 

 

v súlade s §11 ods.3 písmena d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Seč na celé volebné obdobie 2022 až 2026 v počte 5 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 37/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

utvára 

 

v súlade s § 166 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  a kraja na 

volebné obdobie 2022 až 2026 pre obec Seč jeden volebný obvod. 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 38/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

žiadosť  Jána  Podstránskeho, Seč 159 ,972 26 Seč,   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 15.06.2022                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 39/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

          ZŠ Liešťany za spádovú aj pre deti z obce Seč  o obvod Seč ,ročník 1-4. 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 40/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

 

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

bezodplatného vecného bremena na obecnom pozemku č. 305/2 na vybudovanie vodomernej 

šachty k rodinnému domu Draškóczy z dôvodu osobitného zreteľa, 

a to podpora rozvoja bývania v obci a zvýšenia počtu obyvateľov. 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 41/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

zámer prevodu  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 15.06.2022                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 42/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

 podanú žiadosť od Štefana Jurenku, Šuleková 873/14, 971 01 na odkúpenie časti  obecného 

pozemku . Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku po vypracovaní 

geometrického plánu. 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 43/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

Pavol Žember, Margita Šufliarska, ul. P.J. Šafárika 10/9 

Žiadosť o usadenie betónových rúr a predložený súhlas vlastníkov susedných pozemkov pri 

pokladke betónových rúr, ktorých realizácia  sa odkladá, nakoľko v tomto roku nie je 

plánovaná v rozpočte obce.  

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                         starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 44/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

žiadosť o umiestnenie rúr do potoka podanej od Eva Nedeliaková, Seč 50.                   

Nakoľko v rozpočte obce na tento rok nie sú vyčlenené finančné prostriedky, tak z tohto 

dôvodu sa realizácia odkladá. 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                         starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 45/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

                                       zozname detí v MŠ v roku 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                         starosta obce 



Uznesenie č. 46/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

ponuku FAF atelier na vypracovanie projektovej dokumentácie a podania žiadosti 

na  environmentálny fondn- zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

L ,  projekt – Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Seč 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 47/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

schválenie dotácie z TSK na podujatie Deň Sečanov v sume 700€ , ktoré sa uskutoční 

20.8.2022 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                         starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 48/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

                                        

 

riešenie vysporiadania pozemkov pod požiarnou zbrojnicou a okolia 

 

 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                         starosta obce 



Uznesenie č. 49/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

berie na vedomie 

 

                                        

podpísanie zmluvy s PPA  č.074TN220104 o poskytnutí NFP vo  výške 149 093,93€  

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 50/2022 

z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Seč 

zo dňa 14.06.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seč 

schvaľuje 

 

zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č.1/2022                                                       

zvýšenie príjmov a výdavkov v sume 3653,20€ 

 

 Rozpočet na rok 

2022 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2022 v € 

Bežné príjmy 180 279,00 183801,20 
Kapitálové 

príjmy 
0 0 

Finančné 

príjmové 

operácie 

10 000,00 10 131,00 

Príjmy spolu 190 279,00 193 932,20 

 

               Rozpočet na rok 

2022 v € 

1.zmena rozpočtu 

na rok 2022 v € 

Bežné výdavky 177 289,00 180 942,20 
Kapitálové 

výdavky 
10 000,00 10 000,00 

Finančné 

výdavkové 

operácie 

    2 990,00     2 990,00 

Výdavky 

spolu 

190 279,00 193 932,20 

 

 

Anton Vrecko 

Seč 15.06.2022                                                                                                         starosta obce 

 


