
Zápisnica  

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sekule konaného dňa 21.10.2022 

 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:   

Program zasadnutia:   

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Sekule 

5. Schválenie zmeny rozpočtu obce 

6. Žiadosť o oslobodenie poplatkov – Veronika Brziaková 

7. Žiadosť o udelenie súhlasu na využitie pozemkov pre stav. konanie , ako aj súhlas so  

    zriadením vecného bremena na pozemku p.č. 821  

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

9. Poďakovanie poslancom a členom komisie za ich prácu v tomto volebnom období    

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Starosta obce požiadal o doplnenie programu a preto  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 Uznesenie č. 58/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

n e s ch v a ľ u j e  

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Mgr. Pavol Ivan, Bc. Patrik Koch, Ing. Mária Ježková, Dávid 

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

 

Starosta navrhol schváliť tento doplnený program:  

 

Program zasadnutia:   

Program zasadnutia:   

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Sekule 

5. Schválenie zmeny rozpočtu obce 



6. Žiadosť o oslobodenie poplatkov – Veronika Brziaková 

7. Žiadosť o udelenie súhlasu na využitie pozemkov pre stav. konanie , ako aj súhlas so  

    zriadením vecného bremena na pozemku p.č. 821  

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

9. Úprava uznesenia č. 11/2021 zo dňa 21.4.2021 na projekt „Vodozádržné opatrenie v obci  

    Sekule“ 

10. Poďakovanie poslancom a členom komisie za ich prácu v tomto volebnom období    

11. Diskusia 

12. Záver 

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 Uznesenie č. 59/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

 s ch v a ľ u j e  

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Mgr. Pavol Ivan, Bc. Patrik Koch, Ing. Mária Ježková, Dávid 

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 Milana Šimka a Dávida Maxiana a do návrhovej komisie boli určení 

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

 

3. Kontrola uznesení 

   

Kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.08.2022  

urobila Mária Radochová, zamestnankyňa obce.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

Uznesenie č. 60/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

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

kontrolu uznesení zo dňa 15.08.2022. 

 

Za toto uznesenie hlasovali:  Mgr. Pavol Ivan, Bc. Patrik Koch, Ing. Mária Ježková, Dávid 

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

 

4. Schválenie návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Sekule 

 

Starosta obce predložil návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Sekule. 

Poslanci dostali tento návrh na pripomienkovanie vopred domov. 

 



OZ prijalo toto uznesenie:  

 Uznesenie č. 61/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

s ch v a ľ u j e  

 

návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Sekule. 

 

 Za toto uznesenie hlasovali:  Mgr. Pavol Ivan, Bc. Patrik Koch, Ing. Mária Ježková, Dávid 

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

 

5. Schválenie zmeny rozpočtu č. 2 

 

Hlavný kontrolór obce p. Ján Libuša predložil návrh 2. zmeny rozpočtu v roku 2022. Poslanci 

dostali túto zmenu rozpočtu vopred a bola aj vyvesená na úradnej tabuli v obci.  

 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

Uznesenie č. 62/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

II. úpravu rozpočtu 2022 rozpočtovým opatrením 2/2022 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o 

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

 

Bežné príjmy: 2 423 834 Bežné výdavky:        2 419 411 

z toho RO: 115 600 z toho RO: 1 199 354 

Kapitálové príjmy:  404 115 Kapitálové výdavky: 706 578 

z toho RO: 0 z toho RO: 7 472 

Finančné príjmové 

operácie: 

462 452 Finančné výdavkové 

operácie: 

41 400 

Príjmy celkom: 3 290 401 Výdavky celkom: 3 167 389 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Mgr. Pavol Ivan, Bc. Patrik Koch, Ing. Mária Ježková, Dávid 

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

 

6. Žiadosť o oslobodenie poplatkov – Veronika Brziaková 

 

Centrum pre deti a rodiny sv. Antona, o.z. požiadalo o oslobodenie od príspevku úhrady 

mesačného poplatku za pobyt dieťaťa Veronika Brídziková v školskom klube.  

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 63/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

žiadosť o oslobodenie platenia príspevku úhrady poplatku v školskom klube pre dieťa 

Veronika Brziaková. 

 



Za toto uznesenie hlasovali: Mgr. Pavol Ivan, Bc. Patrik Koch, Ing. Mária Ježková, Dávid 

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

 

7. Žiadosť o udelenie súhlasu na využitie pozemkov pre stav. konanie , ako aj súhlas so  

    zriadením vecného bremena na pozemku p.č. 821  

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čuleňova 6 Bratislava, IČO: 36 361 518 požiadala o 

udelenie súhlasu na využitie pozemkov pre stav. konanie , ako aj súhlas so zriadením vecného 

bremena na pozemku p.č. 821. 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 64/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ú h l a s í 

 

s využitím pozemku „C“ p.č.  821 pre stav. konanie a  

 

s ú h l a s í 

 

so zriadením vecného bremena na pozemku 

 

Parcelné 

číslo 

Register 

KN 

Číslo LV 

v reg. 

KNC 

Výmera 

parcely 

 (v m2) 

Druh pozemku 
Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

821 C 1179     431 vodná plocha  Sekule Sekule Senica 

 

v prospech oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná, a.s., Čuleňova 6 

Bratislava, IČO: 36 361 518, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena  spočívajúce v 

povinnosti obce strpieť na časti nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 

98/2022 zo dňa 15.07.2022 vyhotoveného Matúšom Kollárom, Martina Benku 770/81, 

Kostolište, IČO: 406 444 72. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Mgr. Pavol Ivan, Bc. Patrik Koch, Ing. Mária Ježková, Dávid 

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

 

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

    Terézia Bučková  

 

Uznesením č. 47/2021 OZ schválilo zámer na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. 

„C“ č. 363/3 vo výmere 55 m2, za cenu 5.- €/m2 žiadateľke Terézii Bučkovej, 908 

80 Sekule č. 91. 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 sa jedná o dodatočné 

majetkovo-právneho vysporiadanie vlastníctva pozemkov podľa skutočnej držby a užívania. 

Predmetný pozemok tvorí dlhodobo súčasť domovej nehnuteľnosti súp. č. 91 v kat. úz. Sekule; 



avšak doteraz nebol majetkovo-právne usporiadaný tak, ako je zastavaný. Vyhotovením 

geometrického plánu bola výmera upravená na 53 m2. 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 65/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Sekule, a to: p.č. 363/8 - Zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 53 m2 odčlenenej z p.č. 363/3 – ostatná plocha geometrickým plánom č. 

106/2022 vyhotoveným Peter Bilický, 9G s. r. o., Sekule 19, IČO: 50 147 935 zo dňa 

24.08.2022, úradne overeného  Ing. Drahomírou Komárkovou dňa 05.09.2022 pod číslom 

679/2022. 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 sa jedná o dodatočné majetkovo-právneho 

vysporiadanie vlastníctva pozemkov podľa skutočnej držby a užívania. Predmetný pozemok 

tvorí dlhodobo súčasť domovej nehnuteľnosti súp. č. 91 v kat. úz. Sekule; avšak doteraz neboli 

majetkovo-právne usporiadaný tak, ako je zastavaný. 

 

Za toto uznesenie hlasovali: Mgr. Pavol Ivan, Bc. Patrik Koch, Ing. Mária Ježková, Dávid 

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

 

9. Úprava uznesenia č. 11/2021 zo dňa 21.4.2021 na projekt „Vodozádržné opatrenie v  

    obci Sekule“ 

 

Starosta obce informoval o potrebe upraviť uznesenie č. 11/2021 zo dňa 21.4.2021 na projekt 

„Vodozádržné opatrenie v obci Sekule“ z dôvodu nárastu cien. 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 66/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

s ch v a ľ u j e 

 

v nadväznosti na uznesenie č. 11/2021 zo dňa 21.4.2021 úpravu uvedeného uznesenia z dôvodu 

potreby doplnenia resp. aktualizácie podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 

NFP310020BCF5 na projekt „Vodozádržné opatrenie v obci Sekule“ (ďalej len „projekt“) 

v rámci výzvy č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62 v záujme realizovateľnosti projektu v situácii 

aktuálneho nepredvídateľnému rastu cien v sektora stavebníctva v dôsledku pandémie COVID-

19 a vojnového konfliktu na Ukrajine. 

 

Zastupiteľstvo obce Sekule schvaľuje financovanie projektu s celkovými oprávnenými 

výdavkami 1.097.828,62 eur (na základe aktualizovaného stavebného rozpočtu výkaz výmer) 

vrátane min. 5% spolufinancovania v sume 54.891,43 eur ako aj financovanie prípadných 

neoprávnených výdavkov v zmysle pravidiel Operačného programu Kvalita životného 

prostredia.  



 

Za toto uznesenie hlasovali: Mgr. Pavol Ivan, Bc. Patrik Koch, Ing. Mária Ježková, Dávid 

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

 

 

10. Poďakovanie poslancom a členom komisie za ich prácu v tomto volebnom období    

 

Starosta obce poďakoval poslancom a členom komisie za ich prácu v tomto volebnom období, 

poslancom odovzdal upomienkové predmety. 

Zástupkyňa starostu Ing. Ježková taktiež poďakovala starostovi obce za jeho prácu v tomto 

volebnom období, za podané projekty a navrhla budúcim poslancom, aby zvýšili starostovi plat. 

Za jeho prácu si to zaslúži. 

 

11. Diskusia 

 

Pani Eva Durkošová sa informovala, v akom stave je vybavovanie stav. povolenia na domov 

seniorov. Starosta informoval, že stav. povolenie už bolo 2 x vydané, vždy sa konanie muselo 

prerušiťť z dôvodov odvolania susedov. Na tento domov seniorov obec dostala cca 250 000.- € 

dotáciu,  ktorú bude musieť vrátiť, ak sa jej nepodarí vybaviť stavebné povolenie a do určeného 

termínu nepostaví domov seniorov. 

 

12. 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 

 

 

 

 

 


