
                                                    Zápisnica  

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sekule konaného dňa 22.04.2020 

na obecnom úrade v Sekuliach. 

 

Prítomní:  starosta obce:  Mgr. Adrian Krajčír 

       poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny, neospravedlnená Michaela Kudlová 

                 hlavný kontrolór obce 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Adrian Krajčír, ktorý privítal 

poslancov. V zmysle Opatrenia úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia č. OLP1335412020 sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie 

na území Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111  z 11.03.2020 a 

pandémie ochorenia COVID-19 sa pri zasadnutiach a schôdzach vylučuje verejnosť.  

Starosta obce oboznámil prítomných s programom, ktorý bol zverejnený v pozvánke.  

 

Program zasadnutia:   

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa 

2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

4. Kontrola uznesení 

5. Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2020  

6. Schválenie členov komisií 

7. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce organizáciam  

8. Žiadosti o odpredaj pozemkov – Marián Belanský, Andrea Vlková 

9. Rôzne - plán hlavných úloh obce Sekule 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 Uznesenie č. 9/2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

s ch v a ľ u j e  

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid Maxian, 

Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

Prítomní si minútou ticha uctili zosnulého poslanca MUDr. Bobeka. 

 

1. Určenie zapisovateľa:  

   



Starosta obce Mgr. Adrian Krajčír určil za zapisovateľku zamestnankyňu obce Máriu 

Radochovú. 

 

2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

 

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Sekuliach o 

výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa 

náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Erik Maxian. Mandát poslanca obecného 

zastupiteľstva Obce Sekule sa uvoľnil po poslancovi MUDr. Jánovi Bobekovi, ktorý zomrel 

20.02.2020. Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov ujal po zložení zákonom 

predpísaného sľubu poslanca.  

OZ prijalo toto uznesenie:  

 Uznesenie č. 10/2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

k o n š t a t u j e, 

že náhradník na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje Erik Maxian, 

ktorý získal najväčší počet platných hlasov spomedzi náhradníkov a ktorý zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid Maxian, 

Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek, Miroslav Vávra. 

 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice   

 

Za overovateľov určil Miroslava Vávru a Erika Maxiana a do návrhovej komisie boli určení 

poslanci: Dávid Maxian a Ing. Ján Húšek. 

 

4. Kontrola uznesení  

 

Kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.09.2019  

urobila Mária Radochová, zamestnankyňa obce.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 11/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

kontrolu uznesení zo dňa 19.02.2020. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid Maxian, 

Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 



5. Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2020  

 

Starosta obce predložil návrh II. zmeny rozpočtu na r. 2020. Starosta obce bližšie uviedol, 

o ktoré zmeny sa mení rozpočet. Hlavný kontrolór so zmenou rozpočtu súhlasil, uviedol, že 

podľa predbežných prognóz budú podielové dane na rok 2020 znížené a podľa najhoršieho 3. 

scénara by mohlo dôjsť len k 73% plneniu, čo by mohlo spôsobiť pokles v príjmoch obce 

o 235000€. 

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 12/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu rozpočtu č. 2 v roku 2020 rozpočtovým opatrením v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Bežné príjmy: 1.980.288,-- Bežné výdavky:  1.953.552,-- 

z toho RO: 1.039.287,-- z toho RO: 1.028.874,-- 

Kapitálové príjmy:  558.559,-- Kapitálové výdavky: 670.149,-- 

z toho RO: 0,-- z toho RO: 10.413,-- 

Finančné príjmové 

operácie: 

110.000,-- Finančné výdavkové 

operácie: 

24.000,-- 

Príjmy celkom: 2.648.847,-- Výdavky celkom: 2.647.701,-- 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid Maxian, 

Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

6. Schválenie členov komisií 

 

Ing. Húšek a Dávid Maxian navrhli členov do pozmenených komisií: 

 

Uznesenie č. 13/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

- za členov Komisie stavebnej, bytovej a územného rozvoja, verejného poriadku, životného  

   prostredia, vybavovania sťažností: Milana Šimka a Petra Bilického. 

- za členov Kultúrnej komisie, komisie vzdelávania, mládeže a športu: Mgr. Filipa Ondrisku,  

   Erika Maxiana, Miroslava Vávru. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid Maxian, 

Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 



7. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce organizáciam  

 

  Starosta obce predložil na rokovanie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce organizáciam. 

  V roku 2019 si podali žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Sekule nasledovné subjekty:  

  - Špeciálna základná škola Šaštín Stráže   

  - OZ Iskrička nádeje, Sekule 

  - OZ Čarovný prútik, Sekule 

  - Poľovnícke združenie Sekule 

  - FC Sekule 

  - Jednota dôchodcov na Slovensku, zákl. organizácia Sekule 

  - Slovenský zväz záhradkárov Sekule 

  - OZ Rozprávkový dom pri MŠ Sekule 

  - OZ ZUŠ Sekule –  umenie pre radosť 

  

OZ prijalo tieto uznesenia:  

Uznesenie č. 14/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  

 

- Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje dotáciu vo výške 500.- € pre Špeciálnu    

  základnú školu Šaštín Stráže, IČO: 35630108, zastúpenú – Mgr. Rudolfom Ovečkom. OZ  

  poveruje starostu obce podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce  

  Sekule v roku 2020 (termín do 31.08.2020). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva  

  nebude uzatvorená do 31.08.2020. 

 

  Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid    

  Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

Uznesenie č. 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  

 

- Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje dotáciu vo výške 500.-  € pre OZ Iskrička  

  nádeje, IČO: 42166055, Sekule č. 376, zastúpené – Bc. Gabrielou Krajčírovou. OZ poveruje  

  starostu obce podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sekule  

  v roku 2020 (termín do 31.08.2020). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva  

  nebude uzatvorená do 31.08.2020. 

 

  Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid    

  Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

Uznesenie č. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  



 

- Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje dotáciu vo výške 500.- € pre OZ Čarovný  

  prútik, IČO: 42287481, zastúpené - Martinou Pokornou, 908 80  Sekule č. 333.  OZ  

  poveruje starostu obce podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce  

  Sekule v roku 2020 (termín do 31.08.2020). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva  

  nebude uzatvorená do 31.08.2020. 

  

  Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid   

  Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

Uznesenie č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  

 

- Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje dotáciu vo výške 30.- € pre Poľovnícke  

  združenie Sekule, IČO: 42359490, zastúpené Dušanom Vidovičom, Sekule 371. OZ  

  poveruje starostu obce podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce  

  Sekule v roku 2020 (termín do 31.08.2020). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva  

  nebude uzatvorená do 31.08.2020. 

 

  Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid   

  Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

Uznesenie č. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  

 

- Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje dotáciu vo výške 5 000.- € pre FC Sekule, IČO:  

  36079073, zastúpené Pavlom Morom. OZ poveruje starostu obce podpisom zmluvy  

  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sekule v roku 2020 (termín do 31.08.2020).  

  OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude uzatvorená do 31.08.2020. 

 

  Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid   

  Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  

 

- Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje dotáciu vo výške  300.- € pre Jednotu     

  dôchodcov na Slovensku, zákl. organizácia Sekule, IČO: 008970193476, zastúpené   

  Pavlínou Brídzikovou. OZ poveruje starostu obce podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej  

  dotácie z rozpočtu obce Sekule v roku 2020 (termín do 31.08.2020). OZ určuje stratu  

  účinnosti uznesenia ak zmluva nebude uzatvorená do 31.08.2020. 



 

  Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid    

  Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  

 

- Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje dotáciu vo výške 300.- € pre Slovenský zväz  

  záhradkárov Sekule, IČO: 001781520400, zastúpené Ing. Alojzom Kunštekom. OZ poveruje  

  starostu obce podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej   dotácie z rozpočtu obce Sekule v roku  

  2020 (termín do 31.08.2020). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude  

  uzatvorená do 31.08.2020. 

 

  Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid   

  Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

Uznesenie č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  

 

- Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje dotáciu vo výške 200.- € pre OZ Rozprávkový  

  dom pri MŠ Sekule , IČO: 42154553, zastúpené Mgr. Martou Rusňákovou.  OZ poveruje  

  starostu obce podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sekule  

  v roku 2020 (termín do 31.08.2020). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude  

  uzatvorená do 31.08.2020. 

 

  Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid  

  Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

Uznesenie č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  

 

- Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje dotáciu vo výške  200.- € pre ZUŠ Sekule –   

  umenie pre radosť, IČO: 45784655, zastúpené Mgr. Elenou Sedlákovou.   OZ poveruje  

  starostu obce podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sekule  

  v roku 2020 (termín do 31.08.2020). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude  

  uzatvorená do 31.08.2020. 

 

  Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid   

  Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

8. Žiadosti o odpredaj pozemkov – Marián Belanský, Andrea Vlková  



- Pán M. Belanský požiadal o odkúpenie pozemku pred svojim rod. domom z reg. „C“ p.č. 6.  

  OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

                                                               s ch v a ľ u j e 

 

predbežný súhlas na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 6 vo výmere podľa 

predloženého plánu, ktorý doloží  na budúce zasadnutie OZ, žiadatelia Marián Belanský, 908 

80 Sekule č. 151. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid Maxian, 

Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

- Pani Andrea Vlková požiadala o odkúpenie pozemku pred svojim rod. domom z reg. „C“ 

  p.č. 249/2.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

Uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

                                                               s ch v a ľ u j e 

 

predbežný súhlas na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 249/2 vo výmere 

podľa predloženého plánu, ktorý doloží  na budúce zasadnutie OZ, žiadateľka Andrea Vlková, 

908 80 Sekule č. 485. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid Maxian, 

Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

9. Rôzne - plán hlavných úloh obce Sekule 

 

Starosta obce oboznámil poslancom s plánom hlavných úloh obce Sekule pri uskutočňovaní 

civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, 

hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku 2020.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

                                                               s ch v a ľ u j e 

 

plán hlavných úloh obce Sekule pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na 

úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a 

obrany štátu v roku 2020. 

 



Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek, Ing. Mária Ježková, Patrik Koch, Dávid Maxian, 

Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek a Miroslav Vávra. 

 

10. Diskusia 

 

Starosta obce informoval: 

- o činnosti ZŠ, MŠ, ZUŠ – o jednotlivom priebehu výučby v jednotlivých školách. Touto  

cestou poďakoval na diaľku všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí si zodpovedne plnia  

svoje povinnosti i zo svojich domovou a snažia sa o výchovu detí i na diaľku. Napriek 

uvedenému však v rámci účinnosti zákonníka práce od 04.04.2020 bude v súlade  § 250b ods. 

6 Zákonníka práce pedagogickým ako i nepedagogickým pracovníkom v MŠ, ZUŠ, ŠKD 

a jedálni patriť náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume 

minimálnej mzdy, K tomuto kroku však nepristúpime pokiaľ by rozdiel poklesu  podielových 

daní bol vykrytý zo strany štátu.  

- o COVID 19 – finančný dopad, predpokladané škrty v rozpočte, návrh opatrení. Starosta   

  informoval o všetkých opatreniach, ktoré obec vykonala v súvislosti so znižovaním  

  následkov pandémie v podmienkach obce. Poďakoval sa pred poslancami občanom  

  a dobrovoľníkom ktorí na úkor svojho času sa rozhodli pomôcť obci v šití rúšok, darovaní  

  materiálu na ich výrobu.  

- Informoval o neúmernom náraste vývozu a zberu odpadu v obci, s niektorými komoditami  

  obec už teraz prekročila ½ z celkového množstva odpadu za minulý rok.  

- informoval o pripravovanom prevode kanalizácie na obec Sekule. Vzhľadom na to že  

  projekt vybudovania tlakovej kanalizácie bol k 31.12.2019 ukončený a udržateľnosť  

  projektu tým momentom skončila, všetky náklady spojených s prevádzkou samostatných    

   kanalizačných prípojok si bude musieť hradiť producent odpadových vôd samostatne.  

- trestné stíhanie za opravenú cestu v Šutrovni bolo vyšetrovateľom postúpené na prejednanie  

  priestupku, Starosta po oboznámení sa so spisovým materiálom ako vecne, miestne  

  a funkčne príslušný správny orgán podľa § 66 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o  

  priestupkoch v znení neskorších predpisov vec odložil. 

- nová skládka odpadov za školou 

- Úpravy energii v ZŠ – informoval o žiadosti riaditeľky ZŠ o prehodnotenie výšky    

  spolupodieľania sa obce na úhrade ceny energií v ZŠ 

- o projektoch:  

   - modernizácia učební – informoval o prebiehajúcom VO na stavebné úpravy 

   - WIFI – sa v súčasnej dobe už realizuje 

   - Elektronabíjačka – prebieha prieskum trhu na zhotoviteľa 

   - Zelené obce – Obec bola informovaná že v dôsledku opatrení COVID 19 bola odložená   

                            realizácia najneskôr do roku 2021   

   - Novo podané projekty : 2 x ministerstvo financií  1x elektroinštalácii, 1x   nájazdová  

    rampa, 3x Jednota(hasiči, dopadová plocha, rampa), 1x VUB a 1x Reifeisen  (ihrisko)       

   - Pozemok 7 RD – schválené územné rozhodnutie 

   - Pozemok SPF – spracováva sa geometrická štúdia  na 24 RD 

   - Stav s prípravou novej budovy OÚ – stojí to na nesúlade LV 261/3 – z 592 m2  

     potrebujeme odčleniť väčšiu rozlohu než je samotný výmer na LV 



   - Projekt domov seniorov - Starosta informoval, že dňa 17.04.2020 obdržal rozhodnutie  

     z Ministerstva pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR o schválení nenávratného    

     finančného príspevku vo výške max. 234 152,90 € na projekt Zariadenia pre seniorov  

     v obci Sekule 

 

11. Záver 

 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie.  

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Adrian Krajčír 

     starosta 

Overovatelia:  Erik Maxian 

 

                        Miroslav Vávra  

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Radochová 

 

 


