
Zápisnica 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sekule konaného dňa 14.12.2022 

 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. Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu   

5. Zmena rozpočtu v roku 2022  

6. Návrh VZN č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

7. Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so  

   štúdiom na základnej umeleckej škole  

8. Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

    na činnosť školského klubu detí 

9. Návrh VZN č. 4/2022 o ostatných  poplatkoch  za  vykonané úkony  

10. Návrh VZN č. 5/2022 o financovaní  základnej umeleckej  školy,  materskej školy,  

      školského  klubu  a  školskej  jedálne  na  území  obce  Sekule 

11. Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú    

      úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

12. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady     

      a drobné stavebné odpady na území obce Sekule 

13. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

14. Schválenie výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce  

      Sekule 

15. Zverenie majetku do správy Základnej školy 

16. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 

17. Schválenie uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve     

      obce – p.č. 2/1, 247, 249/2, 261/3, 261/41 a 46-49 v prospech oprávneného Západoslo-  

       venská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava 

18. Správa nezávislého audítora z uskutočneného auditu  účtovnej závierky 31.12.2021 a     

      Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 

19. Zrušenie VZN č. 2/2021 o podmienkach držania psov 

20. Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníctva k nebytovému  

      priestoru s firmou ATOPS  Development, s. r. o. 

21. Rôzne 

22. Diskusia 

23. Záver 

 



OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 12A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, 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 Petra Bilického a Mgr. Dušana Malinu a do návrhovej komisie boli 

určení poslanci: Monika Hlavenková a Renáta Morová. 

3. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2021  

urobila Mária Radochová, zamestnankyňa obce.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 13A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

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

 

kontrolu uznesení zo dňa 16.11.2022. 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

4. Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu   

S návrhom rozpočtu na roky 2023-2025 oboznámila prítomných Mgr. Silvia Pavlovičová, 

účtovníčka obce. Návrh rozpočtu na r. 2023-2025 tvorí prílohu zápisnice. Tento návrh 

rozpočtu bol zverejnený na stránke obce. Hlavný kontrolór prečítal stanovisko k návrhu 

rozpočtu na roky 2023 - 2025.  

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 14A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

návrh rozpočtu na  rok 2023, 

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

viacročný rozpočet na roky 2024-2025 

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



stanovisko hlavného kontrolóra. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

5. Zmena rozpočtu v roku 2022  

Mgr. Silvia Pavlovičová, účtovníčka obce predložila návrh 3. zmeny rozpočtu v roku 2022. 3. 

úprava rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. Mgr. Silvia Pavlovičová, účtovníčka obce bližšie 

uviedla, o ktoré zmeny sa mení rozpočet. 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 15A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu rozpočtu č. 3 v roku 2022 rozpočtovým opatrením v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o 

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

Bežné príjmy: 2 507 777,00 Bežné výdavky:  2 454 438,00 

z toho RO: 115 600 z toho RO: 1 198 252,00 

Kapitálové príjmy:  168 700,00 Kapitálové výdavky: 442 398,00 

z toho RO: 0 z toho RO: 11 312 

Finančné príjmové 

operácie: 

441 555,00 Finančné výdavkové 

operácie: 

45 400,00 

Príjmy celkom: 3 118 032 Výdavky celkom: 2 942 236 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

 

6. Návrh VZN č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

Návrh VZN č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole predložil starosta 

obce. Tento návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a  na úradnej tabuli. 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 16A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

návrh VZN č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 



7. Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so  

štúdiom na základnej umeleckej predložil starosta obce. Tento návrh bol zverejnený na               

webovej stránke obce a  na úradnej tabuli. 

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 17A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so  

štúdiom na základnej umeleckej škole. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

 

8. Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

    na činnosť školského klubu detí predložil starosta obce. Tento návrh bol zverejnený na    

    webovej stránke obce a  na úradnej tabuli. 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 18A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

na činnosť školského klubu detí. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

 

9. Návrh VZN č. 4/2022 o ostatných  poplatkoch  za  vykonané úkony  

 

Návrh VZN č. 4/2022 o ostatných  poplatkoch  za  vykonané úkony predložil starosta obce. 

Tento návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a  na úradnej tabuli. 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 19A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

Návrh VZN č. 4/2022 o ostatných  poplatkoch  za  vykonané úkony. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 



 

10. Návrh VZN č. 5/2022 o financovaní  základnej umeleckej  školy,  materskej školy,  

      školského  klubu  a  školskej  jedálne  na  území  obce  Sekule 

 

Návrh VZN č. 5/2022 o financovaní  základnej umeleckej  školy,  materskej školy,     

školského  klubu  a  školskej  jedálne  na  území  obce  Sekule predložil starosta obce. Tento 

návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a  na úradnej tabuli. 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 20A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

Návrh VZN č. 5/2022 o financovaní  základnej umeleckej  školy,  materskej školy,     

školského  klubu  a  školskej  jedálne  na  území  obce  Sekule. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

 

11. Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú    

      úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú    

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni predložil starosta obce. Tento 

návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a  na úradnej tabuli. 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 21A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú    

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

 

12. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady     

      a drobné stavebné odpady na území obce Sekule predložil starosta obce. Tento návrh bol  

      zverejnený na webovej stránke obce a  na úradnej tabuli. Starosta obce podal pozmeňujúci  

      návrh ohľadom zníženia sumy za popolnice na 77.- €, 156 € a 702.- €. 

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 22A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 



s ch v a ľ u j e 

 

návrh VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady     

a drobné stavebné odpady na území obce Sekule s pozmeňujúcimi návrhmi. 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

 

13. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

 

Hlavný kontrolór obce pán Ján Libuša predložil návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2023.  

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 23A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023. 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

14. Schválenie výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce  

      Sekule 

 

Starosta obce predložil na schválenie výzvu na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie 

Územného plánu obce  Sekule 

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 24A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

výzvu na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Sekule.  

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

 

15. Zverenie majetku do správy Základnej školy 

 

Starosta obce informoval o potrebe prevodu správy majetku do ZŠ Sekule vo výške 94.103,60 

€ - Modernizácia učební ZŠ. Prijatá dotácia (cudzie zdroje) bola vo výške 86.147,34 €  a 

7.956,26 € bolo uhradených z rozpočtu obce Sekule (vlastné zdroje) a v hodnote 16.254,28 € - 

stojany na bicykle. Prijatá dotácia (cudzie zdroje) bola vo výške 14.000 € a 2.254,28 € bolo 

poskytnutých z rozpočtu obce Sekule (vlastné zdroje). 

OZ prijalo tieto uznesenia: 

Uznesenie č. 25A/2022 



Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

prevod správy majetku do ZŠ Sekule- Modernizácia učební ZŠ. Prijatá dotácia (cudzie zdroje) 

bola vo výške 86.147,34 €  a 7.956,26 € bolo uhradených z rozpočtu obce Sekule (vlastné 

zdroje). Celkový prevod majetku obce Sekule do správy ZŠ- Modernizácia učební bol 

v hodnote 94.103,60 €. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

OZ prijalo tieto uznesenia: 

Uznesenie č. 26A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

prevod správy majetku do ZŠ -  stojany na bicykle. Prijatá dotácia (cudzie zdroje) bola vo 

výške 14.000 € a 2.254,28 € bolo poskytnutých z rozpočtu obce Sekule (vlastné zdroje). 

Celkový prevod majetku obce Sekule do správy ZŠ- stojany na bicykle bol v hodnote 

16.254,28 €. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

 

16. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 

 

Starosta obce navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 30 % z platu za rok 2022.  

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 27A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi za  rok 2022 vo výške 30 % z hrubej mzdy. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

 

17. Schválenie uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve     

      obce – p.č. 2/1, 247, 249/2, 261/3, 261/41 a 46-49 v prospech oprávneného Západoslo-  

       venská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava 

 

Starosta obce predložil OZ návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch vo vlastníctve obce – p.č. 2/1, 247, 249/2, 261/3, 261/41 a 46-49 v prospech 

oprávneného Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava 28A/2022. 

 

OZ prijalo tieto uznesenie: 



Uznesenie č. 28A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce v prospech 

Západoslovenská distribučná a.s.: 

Parcel. 

číslo 

Register 

KN 
LV č. 

Výmer

a v m2 
Druh pozemku 

Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

2/1 C 1179 16849 Ostatná plocha Sekule Sekule Senica 

247 C 1179 5326 
Zastavaný plocha a 

nádvorie 
Sekule Sekule Senica 

249/2 C 1179 14759 
Zastavaný plocha a 

nádvorie 
Sekule Sekule Senica 

261/3 C 1179 8705 Ostatná plocha Sekule Sekule Senica 

 

Elektroenergetické zariadenia sa budú nachádzať na časti Zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo 80/2022, úradne 

overeným dňa 05.12.2022 pod číslom G1-900/2022. Kópia časti Geometrického plánu týkajúca  

sa Zaťaženej nehnuteľnosti tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

Povinný zriaďuje touto zmluvou v prospech Oprávneného vecné bremená in personam, 

predmetom ktorých je povinnosť Povinného strpieť na Zaťaženej nehnuteľnosti v celom 

rozsahu : 

a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení;   

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek  

    iné stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,  

    strojmi a mechanizmami Oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a ostatných  

    činností uvedených v obsahu zmluvy.  

 

V rámci Elektroenergetickej stavby budú na Zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené nasledovné 

elektroenergetické zariadenia : SO 102 Prekládka vzdušného vedenia NN vrátane zariadení 

súvisiacich a potrebných na ich prevádzku. 

Vecné bremeno  sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú. 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

Uznesenie č. 29A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce v prospech 

Západoslovenská distribučná a.s.: 



Parcel. 

číslo 

Register 

KN 
LV č. 

Výmer

a v m2 
Druh pozemku 

Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

2/1 C 1179 16849 Ostatná plocha Sekule Sekule Senica 

6 C 3608 20674 
Zastavaný plocha a 

nádvorie 
Sekule Sekule Senica 

247 C 1179 5326 
Zastavaný plocha a 

nádvorie 
Sekule Sekule Senica 

249/2 C 1179 14759 
Zastavaný plocha a 

nádvorie 
Sekule Sekule Senica 

261/49 C 1179 37 Ostatná plocha Sekule Sekule Senica 

261/41 C 1179 442 Ostatná plocha Sekule Sekule Senica 

 

Elektroenergetické zariadenia sa budú nachádzať na časti Zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo 90/2022, úradne 

overeným dňa 09.12.2022 pod číslom G1-911/2022. Kópia časti Geometrického plánu 

týkajúca  sa Zaťaženej nehnuteľnosti tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy. 

 

Predmet schvaľovania je zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Sekule v 

obci Sekule v prospech Západoslovenská distribučná a.s. 

 

Povinný zriaďuje touto zmluvou v prospech Oprávneného vecné bremená in personam, 

predmetom ktorých je povinnosť Povinného strpieť na Zaťaženej nehnuteľnosti v celom 

rozsahu : 

a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení;   

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a  

    akékoľvek iné stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; 

c)) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,  

     strojmi a mechanizmami Oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a ostatných  

     činností uvedených v obsahu zmluvy.  

 

V rámci Elektroenergetickej stavby budú na Zaťaženú nehnuteľnosť umiestnené nasledovné 

elektroenergetické zariadenia : SO 104 káblový rozvod NN vrátane zariadení súvisiacich a 

potrebných na ich prevádzku. 

Vecné bremeno  sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú. 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

 

 

18. Správa nezávislého audítora z uskutočneného auditu  účtovnej závierky 31.12.2021 a     

      Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 



 

So správami auditora oboznámil prítomných starosta obce. Prečítal záver auditov, kde 

auditorka konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

OZ prijalo tieto uznesenia: 

Uznesenie č. 30A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

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

 

správu nezávislého audítora z uskutočneného auditu účtovnej závierky Obce Sekule 

k 31.12.2021. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

Uznesenie č. 31A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

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

 

správu nezávislého audítora z uskutočneného auditu  konsolidovanej účtovnej závierky Obce 

Sekule k 31.12.2020. 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

19. Zrušenie VZN č. 2/2021 o podmienkach držania psov 

 

V rámci dozorovej činnosti prokuratúry vykonala Okresná prokuratúra Senica mimo 

Plánu hlavných úloh prokuratúry na rok 2022 v obci Sekule previerku zachovávania 

zákonnosti pri prijímaní Všeobecne záväzného nariadenia obce Sekule č. 2/2021 

o podmienkach držania psov na území obce Sekule a predložila  Protokol o vykonaní 

previerky. V nadväznosti na zistené porušenia zákonov bude obci Sekule podaný protest 

prokurátora proti tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. Starosta obce navrhol zrušenie 

tohto VZN, aby sme predišli protestu prokurátora. 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 32A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

zrušenie VZN č. 2/2021 o podmienkach držania psov. 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

20. Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníctva k nebytovému  

      priestoru s firmou ATOPS  Development, s. r. o. 



 

Starosta obce predložil dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníctva k 

nebytovému priestoru s firmou ATOPS  Development, s. r. o.  

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 33A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníctva k nebytovému priestoru s firmou 

ATOPS  Development, s. r. o. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Peter Bilický, Monika Hlavenková, Ing. Michaela Koporcová, 

Mgr. Dušan Malina, Dávid Maxian, Renáta Morová, Milan Šimek. 

21. Rôzne 

Starosta obce informoval o kanalizácii, doteraz nemáme ešte určenú cenu od URSO.  

Ďalej informoval, že v projekte vodozádržné opatrenie čakáme na podpis ministra a hovoril 

o ďalších akciách, ktoré obec pripravuje v tomto roku napr. blšák, štefanská zábava, ohňostroj 

... Hovoril tiež o projektoch, do ktorých sa obec zapojila – zberný dvor, MŠ, zariadenie pre 

seniorov, KD, ... Informoval, že obec zaslala na farský úrad žiadosť o odkúpenie budovy 

terajšieho obecného úradu. 

 

22. Diskusia    

Pán Belošic sa pýtal na možnosti kontroly zvodov zaústených do dažďovej kanalizácie. 

 

23. Záver 

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

 

                                                                                               Mgr. Adrian Krajčír 

starosta 

Overovatelia:   Peter Bilický 

                         Mgr. Dušan Malina  

                    

Zapísala: Mgr. Mária Radochová 


