
Zápisnica  

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sekule konaného dňa 13.04.2022 

 na obecnom úrade Sekule. 

 

Prítomní: starosta obce:  Mgr. Adrian Krajčír 

     poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny               

 

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

privítal poslancov. 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. Kontrola uznesení 

4. Schválenie návrhu Územného plánu obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019. 

5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu    

    obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 1/2019 a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné   

    nariadenie č. 2/2008 zo dňa 11.02.2008, o záväznej časti Územného plánu obce Sekule,     

   v znení neskorších zmien a doplnkov  

6. Prideľovanie nájomných bytov 

7. Zverenie majetku do správy Základnej školy 

8. Schválenie investičného zámeru – prevádzkový dvor – Krajčír 

9. Schválenie zmluvy o prenájme -  Packeta Slovakia  

10. Schválenie zámeru odpredaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa  Šutrovňa 

11. Schválenie zámennej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa – Škoda Peter 

12. Rôzne - žiadosti o schválenie odpredaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa     

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Starosta obce požiadal o doplnenie programu a preto  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 10/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

n e s ch v a ľ u j e  

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

Starosta navrhol schváliť tento doplnený program:  

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesení 



4. Schválenie návrhu Územného plánu obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019. 

5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu    

    obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 1/2019 a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné   

    nariadenie č. 2/2008 zo dňa 11.02.2008, o záväznej časti Územného plánu obce Sekule,     

   v znení neskorších zmien a doplnkov  

6. Prideľovanie nájomných bytov 

7. Zverenie majetku do správy Základnej školy 

8. Schválenie investičného zámeru – prevádzkový dvor – Jozef Krajčír 

9. Schválenie zmluvy o prenájme -  Packeta Slovakia  

10. Schválenie zámeru odpredaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa  Šutrovňa 

11. Schválenie zámeru kúpnej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa – Škoda Peter 

12. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce organizáciam 

13. Rôzne - žiadosti o schválenie odpredaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa –  

                  Leškaničová a Schiffel 

                 - žiadosť o prenájom časti kultúrneho domu 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 11/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

s ch v a ľ u j e  

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

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 Dávida Maxiana a Milana Šimka a do návrhovej a volebnej komisie boli 

určení poslanci: Ing. Mária Ježková a Mgr. Pavol Ivan 

 

 3. Kontrola uznesení 

   

Kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.04.2021 urobila 

Mária Radochová, zamestnankyňa obce.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

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



 

kontrolu uznesení zo dňa 02.02.2022. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

4. Schválenie návrhu Územného plánu obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných s návrhom Územného plánu obce Sekule - 

Zmeny a doplnky č. 1/2019. Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na stránke 

obce.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

A/ berie na vedomie  

 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov 

 

1. správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu Územného plánu obce Sekule - Zmeny 

a doplnky č. 1/2019   

 

2. stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, č. OU-TT-OVBP1-

2022/011224-002, k návrhu Územného plánu obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019 podľa 

§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

B/ schvaľuje  

 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku 

 

1. vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Územného plánu obce Sekule - Zmeny a 

doplnky č. 1/2019. 

 

2. návrh Územného plánu obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019 so zapracovaním 

pripomienok v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania k predmetnému návrhu 

 

C/ poveruje starostu 

 

1. zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 

1/2019 a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, 

Obecnom úrade Sekule a Spoločnom stavebnom úrade v Senici a zaslať registračný list spolu s 

kópiou uznesenia Ministerstvu dopravy a výstavby SR 

 

2. zverejniť v súlade s ustanovením §27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 



stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov záväznú časť Územného plánu obce Sekule 

- Zmeny a doplnky č. 1/2019 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu    

    obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 1/2019 a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  

    záväzné  nariadenie č. 2/2008 zo dňa 11.02.2008, o záväznej časti Územného plánu  

    obce Sekule,   v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných s návrhom VZN č. 1/2022, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Územného plánu  obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 1/2019 a ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné  nariadenie č. 2/2008 zo dňa 11.02.2008, o záväznej časti 

Územného plánu  obce Sekule, v znení neskorších zmien a doplnkov. Tento návrh bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce aj na stránke obce.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 1/2019 a ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 zo dňa 11.02.2008, o záväznej časti Územného plánu 

obce Sekule, v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David Maxian, Mgr. Filip 

Ondriska, Milan Šimek, Miroslav Vávra. 

Proti tomuto uzneseniu hlasoval  Ing. Ján Húšek. 

6. Prideľovanie nájomných bytov 

 

- Ing. Ján Húšek, predseda Komisie stavebnej, bytovej a územného rozvoja predložil  

poslancom návrh na pridelenie bytov podľa schváleného VZN.  

 

 OZ prijalo tieto uznesenia:  

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  

             

                        pridelenie 1-izbového bytu po Adriane Vrablec Ing. Valérii Motlíkovej.  

. 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

7. Zverenie majetku do správy Základnej školy 

 



Starosta obce informoval o potrebe prevodu správy majetku do ZŠ Sekule v celkovej hodnote 

82.803,60 € ( didaktické pomôcky, nábytok, IKT). O uvedenú sumu je potrebné zhodnotiť 

majetok základnej školy k  15.04.2022. 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

prevod správy majetku Základnej škole Sekule –     v celkovej hodnote 82.803,60 € ( didaktické 

pomôcky, nábytok, IKT). O uvedenú sumu je potrebné zhodnotiť majetok základnej školy k  

30.04.2022 (účet 022, kapitálové výdavky) nasledovne:  6.497,66 € - vlastné zdroje obce a             

76.305,94 € - cudzie zdroje. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

8. Schválenie investičného zámeru – prevádzkový dvor – Jozef Krajčír 

 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Jozefa Krajčíra o zámere zrekonštruovať starú budovu 

mlyna na bytový dom.  

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

investičný zámer rekonštrukcie starej budovy mlyna na bytový dom, ktorý bude slúžiť na 

bývanie na p.č. 2281/9 a 2281/12 pre Jozefa Krajčíra. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

9. Schválenie zmluvy o prenájme -  Packeta Slovakia  

 

Starosta obce predložil na schválenie Zmluvu so spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. so 

sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO 48136999 rozšírenie pozemku za 

účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest so Zásielkovňou, 

ako alternatívu poštovej služby. Poslanci dostali návrh tejto zmluvy mailom k nahliadnutiu. 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v Sekuliach, 

k. ú. Sekule, parc. č. 249/2 zastavaná plocha 2,68 m²  – LV č. 1179, pre účely alternatívnej 

poštovej služby ,,Packeta“, v zastúpení spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 

3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka za účelom vybudovania a užívania 



samoobslužných výdajných a podacích miest s Packetou, ako alternatívu poštovej služby, na 

dobu neurčitú, za nájomné 1,- € bez DPH/ročne za celú dobu trvania nájomného vzťahu.  

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

10. Schválenie zámeru Dohody usporiadania pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa  

Šutrovňa 

 

Starosta obce informoval o zamenených pozemkoch v lokalite Šutrovňa, ktoré sa omylom 

zamenili pri ROEPe a ktoré Okresný úrad, odbor katastra nevie opraviť, preto musí OZ schváliť 

Dohodu o usporiadaní vlastníctva k nehnuteľnostiam medzi Obcou Sekule a účastníkmi.  

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

zámer Dohody o usporiadaní vlastníctva k nehnuteľnostiam medzi Obcou Sekule a účastníkmi 

Denis Jurkovič, Roman Cirók, Marcela Ciróková, Ing. Karol Psota, Tatiana Okruhlicová, Anna 

Pažitná, Elena Matuštíková, Alojz Mráz, Štefánia Mrázová, Ing. Eva Sládeková, Ing. Petr 

Mahovský, Ing. Arch. Jaroslav Kučera,  PaedDr. Mária Štullerová na novovytvorené parcely :  

 

C-p.č. 5078/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 ,  

C-p.č. 5078/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 ,  

C-p.č. 5078/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 ,  

C-p.č. 5078/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 ,  

C-p.č. 5078/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 ,  

C-p.č. 5078/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 ,  

C-p.č. 5078/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2 ,  

C-p.č. 5078/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 ,  

C-p.č. 5078/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 ,  

C-p.č. 5078/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 ,  

C-p.č. 5078/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 ,  

C-p.č. 5078/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2 ,  

C-p.č. 5078/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 294 m2 ,  

 

ktoré sú predmetom usporiadania. Účastníci tejto dohody si vzájomne nič nedoplácajú. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

                                           

11. Schválenie zámeru kúpnej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa – Škoda Peter 

 

Starosta obce informoval o zámere kúpnej zmluvy na odpredaj časti obecného pozemku register 

KN E parc. č.  2256/16 – lesný pozemok vo výmere 260 m2 za cenu 38.- €/m2, žiadateľov Peter 

Škoda  a MVDr. Silvia Mateju.  Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,  

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

neskorších zmien a doplnkov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na 

pozemkoch p.č. 2232/2, 2227/18, 2229/19 a 226/19 kupujúci vybudovali tlakovú kanalizáciu 



v dĺžke 173,6 m, ktorú obec zároveň preberá do svojho vlastníctva. Hodnota tlakovej 

kanalizácie, ktorú obec Sekule preberá do svojho vlastníctva bola stanovená znaleckým 

posudkom č. 131/2021 vypracovaným znalcom ÚEOS- Komercia, a.s. Bratislava vo výške 

9 880.- €.  

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

zámer kúpnej zmluvy na odpredaj časti obecného pozemku register KN E parc. č.  2256/16 – 

lesný pozemok vo výmere 260 m2 za cenu 38.- €/m2, žiadateľov Peter Škoda  a MVDr. Silvia 

Mateju.  Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa,  v zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 

a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na pozemkoch p.č. 2232/2, 2227/18, 

2229/19 a 226/19 kupujúci vybudovali tlakovú kanalizáciu v dĺžke 173,6 m, ktorú obec zároveň 

preberá do svojho vlastníctva. Hodnota tlakovej kanalizácie, ktorú obec Sekule preberá do 

svojho vlastníctva bola stanovená znaleckým posudkom č. 131/2021 vypracovaným znalcom 

ÚEOS- Komercia, a.s. Bratislava vo výške 9 880.- €.  

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

12. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce organizáciam 

 

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

2022 si podali žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Sekule nasledovné subjekty:  

- Špeciálna základná škola Šaštín Stráže   

- OZ Iskrička nádeje  

- OZ Čarovný prútik   

- Poľovnícke združenie Sekule 

- FC Sekule   

- Jednota dôchodcov na Slovensku  

 

OZ prijalo tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

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 2022 (termín do 31.08.2022). OZ určuje stratu 

účinnosti uznesenia ak zmluva nebude uzatvorená do 31.08.2022.   

                                             

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

 



Uznesenie č. 22/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

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 2022 (termín do 31.08.2022). OZ určuje stratu účinnosti 

uznesenia ak zmluva nebude uzatvorená do 31.08.2022. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

 

Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

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 2022 (termín do 31.08.2022). OZ určuje stratu 

účinnosti uznesenia ak zmluva nebude uzatvorená do 31.08.2022. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

                                                             Uznesenie č. 24/2022 

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                   s ch v a ľ u j e 

 

dotáciu vo výške 300.- € 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 2022 (termín do 31.08.2022). OZ určuje stratu 

účinnosti uznesenia ak zmluva nebude uzatvorená do 31.08.2022. 

  

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

                                                             Uznesenie č. 25/2022 

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e 

 

dotáciu vo výške 7 000.- € pre FC Sekule, IČO: 36079073, zastúpené Pavlom Morom. OZ 

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

v roku 2022 (termín do 31.08.2022). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude 

uzatvorená do 31.08.2022.  

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

 



                                                             Uznesenie č. 26/2022  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e 

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 2022 (termín do 31.08.2022). OZ 

určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude uzatvorená do 31.08.2022.  

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

13. Rôzne  

 

Žiadosti o schválenie odpredaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa – Leškaničová a 

Schiffel 

 

Pani Renáta Leškaničová a pán Alexander Schiffel predložili znalecký posudok č. 310/2021 od 

znalca Ing. Luboša Horčičáka na pozemok p.č. 2195/2 a 2195/3 podľa geom. plánu č. 62/2021, 

ktorý vypracoval Bc. Pavol Vadina a zároveň znova predložili žiadosti o odpredaj uvedených 

pozemkov, kde navrhli cenu 17,69 €/m2. Cena podľa znaleckého posudku je 30,55 €/m2. Na 

zasadnutí OZ, na ktorom sa zúčastnili aj pani Leškaničová a aj pán Schiffel zvýšili ponuku na 

20.- €/m2. Po dlhšej debate  

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

z a m i e t a  

 

žiadosť o odpredaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa p. Renáte Leškaničovej 

a Alexandrovi Schiffelovi za cenu 20.- €/m2. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  David Maxian, Milan Šimek, Miroslav Vávra. 

Hlasovania sa zdržali: Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, Mgr. Filip Ondriska. 

 

Žiadosť o schválenie odpredaja pozemku 

 

Pán Branislav Ožvoldík požiadal o odkúpenie pozemku „C“ p.č. 359/2 vo výmere 377 m2.  

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 28/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

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

 

žiadosť p. Branislava Ožvoldíka  o odkúpenie pozemku „C“ p.č. 359/2 vo výmere 377 m2 a na 

budúcom zasadnutí OZ schváli verejnú obchodnú súťaž na tento pozemok.  



Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, David 

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

 

 - žiadosť o prenájom časti kultúrneho domu 

 

Pani Soňa Pavlovičová požiadala o prenájom časti budovy kultúrneho domu č. 476 na p.č. 

250/2 v katastrálnom území Sekule, obec Sekule, okres Senica, zapísaných na liste vlastníctva 

č. 1179 vo výmere 22m2. 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

 

                                                             Uznesenie č. 29/2022  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e 

 

zámer prenájmu časti kultúrneho domu č. 476 na p.č. 250/2 v katastrálnom území Sekule, obec 

Sekule, okres Senica, zapísaných na liste pani Soni Pavlovičovej na dobu neurčitú vo výmere 

22 m2. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Ing. Ján Húšek,  David Maxian, Milan Šimek, Miroslav Vávra. 

Hlasovania sa zdržali: Mgr. Pavol Ivan, Ing. Mária Ježková, Mgr. Filip Ondriska. 

 

14. Diskusia 

 

Starosta obce informoval p kultúrnych akciách, ktoré sa pripravujú v našej obci a o projektoch, 

ktoré podala naša obec. 

 

15. Záver 

 

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

 

                                                                                                    Mgr. Adrian Krajčír 

     starosta 

Overovatelia:  Dávid Maxian  

                        Milan Šimek 

 

Zapísala: Mgr. Mária Radochová 

 

 

 

 

 

 

 


