
 

Zápisnica  

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sekule konaného dňa 

16.11.2022 v kultúrnom dome Sekule. 

Prítomní: starosta obce:  Mgr. Adrian Krajčír 

     novozvolení poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny 

   predseda MVK – Ing. Terézia Pavlovičová 

 

1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  

a) Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Adrian 

Krajčír, ktorý privítal všetkých prítomných.  

 b) Za zapisovateľku určil zamestnankyňu obce Máriu Radochovú a za overovateľov Ing.  

Michaelu Koporcovú a Milana Šimka.  

c)   Starosta obce požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie Ing. Teréziu Pavlovičovú, 

aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb starostu a poslancov do obecného 

zastupiteľstva konaných 29.10.2022 

d)   Po oboznámení prítomných s výsledkami volieb Ing. Pavlovičová požiadala novozvoleného 

starostu, aby prečítal zákonom stanovený sľub starostu obce a podpisom potvrdil zloženie 

sľubu. Ing. Pavlovičová  mu následne odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu. 

e) Novozvolený starosta obce p. Mgr. Adrian Krajčír prečítal zákonom stanovený sľub 

poslancov OZ, ktorí postupne podpísali a zároveň si z rúk Ing. Pavlovičovej, predsedkyne 

miestnej volebnej komisie osobne prevzali osvedčenia o zvolení za poslanca OZ. Starosta 

obce im všetkým poblahoželal k zvoleniu. 

f)  Príhovor starostu: Starosta obce poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a preukázali 

tak, že osud Sekúl im nie je ľahostajný. Poďakoval všetkým, ktorí mu svoj hlas dali 

a v skratke povedal svoje predstavy o budúcnosti obce. OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 1A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

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

 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu, 

 

B) k o n š t a t u j e,   ž e 

 



1. novozvolený starosta obce Mgr. Adrian Krajčír zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Sekule  

           - Peter Bilický       

- Monika Hlavenková      

- Ing. Michaela Koporcová       

- Mgr. Dušan Malina        

- Dávid Maxian       

- Jakub Maxian       

  - Renáta Morová         

- Milan Šimek       

  - Miroslav Vávra  

  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci. 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta obce Mgr. Adrian Krajčír prečítal program ustanovujúceho zasadnutia OZ.  

 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Určenie zástupcu starostu obce 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

    zasadnutia obecného zastupiteľstva 

10. Zriadenie komisií OZ, voľba ich predsedov a členov 

11. Určenie platu starostu obce 

12. Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky  

13. Diskusia 

14. Záver 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 2A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

A: Prerokovalo návrh programu ustanovujúceho zasadania 

B: Schvaľuje Návrh programu ustanovujúceho zasadania  



Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci. 

3. Určenie zástupcu starostu obce 

 

Starosta obce Mgr. Adrian Krajčír určil za svojho zástupcu Dávida Maxiana.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

                                                            Uznesenie č. 3A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

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

poverenie starostu poslancovi Dávidovi Maxianovi zastupovaním starostu podľa § 13b zákona 

NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci. 

 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

    zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. musí OZ poveriť poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a 

viesť rokovania OZ v prípadoch, ktoré tento zákon určuje. Starosta obce navrhol Petra 

Bilického.  

 

OZ prijalo uznesenie:  

 

Uznesenie č. 4A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

p o v e r u j e  

poslanca Petra Bilického zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 

12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci. 

  
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov  

  

Starosta obce navrhol zriadiť tieto komisie:  

- Komisiu mandátovú, 

- Komisiu finančnú, 

- Komisiu verejného poriadku,  



- Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, 

- Komisiu stavebnú, bytovú, životného prostredia a územného rozvoja 

 

OZ prijalo tieto uznesenia:  

Uznesenie č. 5A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

 z r i a ď u j e 

 

A) Komisiu mandátovú  

B)    Určuje náplň práce komisie, a to: 

- Overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov 

-Zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslancov 

C)     Volí 

a) predsedu komisie: Maxian Jakub 

b) členov komisie:  Mgr. Dušan Malina, Miroslav Vávra 

 

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci okrem Mgr. Dušana Malinu, ktorý sa zdržal 

hlasovania. 

 
Uznesenie č. 6A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

z r i a ď u j e 

A. Komisiu finančnú,  

B. Volí 

a) predsedu komisie: Ing. Michaelu Koporcovú 

b) členov komisie: odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Máriu Ježkovú, 

Mgr. Pavla Ivana 

 

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci. 

  
Uznesenie č. 7A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

z r i a ď u j e 

A. Komisiu verejného poriadku,  

B: Volí 

a) predsedu komisie:  Mgr. Dušana Malinu 



b) členov komisie:  odborníkov z radov obyvateľov obce: Bc. Dušan Malina 

Uznesenie č. 8A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

z r i a ď u j e 

 

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci okrem Mgr. Dušana Malinu, ktorý sa zdržal 

hlasovania. 

A. Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, 

B: Volí: 

a) predsedu komisie:  Dávid Maxian 

b) členov komisie:  poslancov:  

Ing. Michaela Koporcová, Monika Hlavenková, Renáta Morová, Jakub Maxian, Miroslav 

Vávra, Mgr. Dušan Malina 

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci. 

Uznesenie č. 9A/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

z r i a ď u j e 

 

A. Komisia stavebná, bytová a územného rozvoja 

B: Volí 

a) predsedu komisie:  Peter Bilický 

b) členov komisie:  poslancov : Renáta Morová, Milan Šimek 

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci. 

6.  Určenie mesačného platu starostu 

Dávid Maxian oboznámil OZ so zákonom č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a 

doplnkov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a  navrhol zvýšenie 

základného platu o 60 %.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 10A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e  

– na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zák. č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. –  

zvýšenie minimálneho platu starostu o 60 %.  

 



Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci. 

7. Rôzne 

- vysporiadanie dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 -      

 2022 a vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku. 

  

Starosta obce predložil na rokovanie vysporiadanie dovolenky starostu obce v súvislosti  

s ukončením funkčného obdobia 2018 - 2022 a vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú  

dovolenku.  

 

 OZ prijalo toto uznesenie:  

 Uznesenie č. 11A/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

A. Prerokovalo: návrh starostu 

B. Konštatuje: že starostovi Mgr. Adrianovi Krajčírovi počas jej výkonu funkcie patrila 

dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce. Podmienky preplatenia nevyčerpanej 

dovolenky upravuje § 2 ods. 2 hore uvedeného zákona. 

C. Schvaľuje: vyplatenie náhrady platu starostu obce Mgr. Adriana Krajčíra za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2021 v rozsahu 15 dní a za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 v rozsahu 26 

dní, spolu 41 dní.  

 

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci. 

8. Diskusia  

- Novozvolený starosta obce Mgr. Krajčír ešte raz poďakoval bývalým poslancom za ich prácu 

a zablahoželal novým poslancom k ich zvoleniu. 

- Ďalej informoval o projektoch, do ktorých sa obec zapojila a o akciách, ktoré bude obec  

organizovať do konca roka. 

- Pán Belošic sa informoval, či nie je aj nejaký projekt pre psíčkarov. 

9. Záver  

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

                                                                            Mgr. Adrian Krajčír 

starosta 

Overovatelia: Ing. Michaela Koporcová 

     

                      Milan Šimek 

 

Zapísala: Mgr. Mária Radochová 


