
                                                    Zápisnica  

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sekule konaného dňa 28.10.2020 

 v zasadačke Obecného úradu. 

 

Prítomní:  starosta obce:  Mgr. Adrian Krajčír 

       poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny, hlavný kontrolór obce 

 

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

poslancov. Toto zasadnutie sa uskutočnilo bez prítomnosti verejnosti na základe opatrenia 

vlády SR. Starosta obce oboznámil prítomných s programom, ktorý bol zverejnený 

v pozvánke.  

Program zasadnutia:   

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie bezúročnej pôžičky - návratnej finančnej výpomocí (pôžičky) obciam   

    na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

4. Záver 

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

Uznesenie č. 63/2020 

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, Bc. Patrik Koch, Dávid 

Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek. 

 

1. Určenie zapisovateľa:  

   

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

Radochovú, 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

  

Za overovateľov určil Milana Šimka a Ing. Jána Húšeka a do návrhovej a volebnej komisie 

boli určení poslanci: Ing. Mária Ježková a Erik Maxian. 

 

3. Schválenie bezúročnej pôžičky - návratnej finančnej výpomocí (pôžičky) obciam  

   na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 



Starosta obce informoval, že Ministerstvo financií v súvislosti s negatívnym vývojom 

hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým 

pandémiou ochorenia COVID-19 vláda Slovenskej republiky má záujem kompenzovať 

výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane 

z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 

494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom 

územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Návratná finančná výpomoc 

(ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku 

maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 čo je v prípade 

obce Sekule suma vo výške 47 485.- €. 

K tomuto bodu sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce, ktorý doporučil podať žiadosť o túto 

finančnú výpomoc.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

Uznesenie č. 64/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov: 

a) berie na vedomie vývoj dlhu k 30.9.2020 a berie na vedomie stanovisko dodržanie 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, 

b) schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci v sume 47 485,- €. 

 

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

Maxian, Erik Maxian, Mgr. Filip Ondriska, Milan Šimek. 

 

4. Záver 

 

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

 

 

                                                                                                    Mgr. Adrian Krajčír 

              starosta 

Overovatelia:  Ing. Ján Húšek 

 

                        Milan Šimek  

 

Zapísala: Mgr. Mária Radochová 


