
                                                                        Zápisnica  

       zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sekule konaného dňa 21.04.2021 

                                                   na obecnom úrade Sekule.  

 

Prítomní: starosta obce: Mgr. Adrian Krajčír  

poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny, hlavný kontrolór obce, občania  

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

poslancov a prítomných občanov obce. Starosta obce oboznámil prítomných s programom, 

ktorý bol zverejnený v pozvánke.  

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa  

2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva  

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

4. Schválenie spolufinancovania na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Sekule“  

5. Kontrola uznesení  

6. Návrh na doplnenia komisií o nového poslanca OZ  

7. Prerokovanie spôsobu nakladania s uvoľnenými obecnými bytmi,  

8. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce organizáciam  

9. Žiadosti o odpredaj pozemku – Pavol Benkovič  

10. Rôzne  

11. Diskusia  

12. Záver 

OZ prijalo toto uznesenie:  

                                                                Uznesenie č. 9/2021 

                                                          Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

                                                                       s ch v a ľ u j e  

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

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

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

 

1. Určenie zapisovateľa: Starosta obce Mgr. Adrian Krajčír určil za zapisovateľku 

zamestnankyňu obce Martu Krištofcovú. 

                                                                                                                   

2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva  

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Sekuliach o 

výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa 

náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Mgr. Pavol Ivan. Mandát poslanca obecného 



zastupiteľstva Obce Sekule sa uvoľnil po poslancovi Erikovi  Maxianovi, ktorý sa vzdal funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva sa v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zradení v znení neskorších predpisov ujal po zložení zákonom predpísaného sľubu 

poslanca.  

OZ prijalo toto uznesenie:  

                                                        Uznesenie č. 10/2020   

                                                   Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

                                                                k o n š t a t u j e, 

že náhradník na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje Mgr. Pavol 

Ivan , ktorý získal najväčší počet platných hlasov spomedzi náhradníkov a ktorý zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

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

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

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

Za overovateľov určil Milana Šimka a Davida Maxiana a do návrhovej komisie boli určení 

poslanci: Mgr. Pavol Ivan  a Ing. Ján Húšek. 

4. Schválenie spolufinancovania na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Sekule“  

 

Starosta obce informoval OZ o spolufinancovaní na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci 

Sekule“ vo výške 44.940,08 € z rozpočtu obce z celkovej hodnoty projektu  je  885.673,83 €  

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

                                                           Uznesenie č. 11/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKZP-PO2-SC211-

2020-62 „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“ z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom 

na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Sekule“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje 

realizáciu projektu a  

s ch v a ľ u j e 

financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 885.673,83 € vrátane min. 5% 

spolufinancovania v sume 44.940,08 €, ako aj financovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov v zmysle pravidiel Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

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

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

 



5. Kontrola uznesení  

Kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.2.2021 urobil 

Mgr.Adrian Krajčír , starosta obce.  

OZ prijalo toto uznesenie:  

                                                              Uznesenie č. 12/2021  

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach 

                                                             berie na vedomie  

kontrolu uznesení zo dňa 17.2.2021. 

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

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

   

6. Návrh na doplnenia komisií o nového poslanca OZ   

    Uvedená zmena sa neuskutočnila 

 

 

7. Prerokovanie spôsobu nakladania s uvoľnenými obecnými bytmi,  

 

Nakoľko bolo opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 1-izbového bytu 

č. 2 v bytovom dome č. 118 v katastrálnom území Sekule, obec Sekule okres Senica, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 3583 a vzhľadom k tomu, že nikto nepredložil ponuku na odkúpenie 1-

izbového bytu č. 2 v bytovom dome č. 118 OZ navrhuje byt dať do prenájmu po splnení 

prijatého VZN a schváleného poradia 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

                                                           Uznesenie č. 13/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e   

prenájom 1-izbového bytu č. 2 v bytovom dome č. 118. 

 

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

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

 

 

- Starosta obce informoval o rekonštrukcii nájomného obecného bytu č. 702 po pani Riškovej. 

  OZ schvaľuje rekonštrukciu bytu a následne pridelí byt podľa VZN a schváleného poradia. 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

                                                           Uznesenie č. 14/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  



                                                                  s ch v a ľ u j e   

rekonštrukciu nájomného bytu č. 702 a následne pridelenie podľa VZN. 

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

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

 

- Starosta informoval, že v prípade uvoľnenia obecného nájomného  bytu č. 1001 po  

  p.  Michalovi Červenkovi  sa  pridelí byt podľa VZN a schváleného poradia. 

 

OZ prijalo toto uznesenie: 

                                                          Uznesenie č. 15/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e   

po uvoľnení bytu pridelenie podľa VZN.  

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

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

 

8. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce organizáciam  

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

2021 si podali žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Sekule nasledovné subjekty:  

- Špeciálna základná škola Šaštín Stráže   

- OZ Iskrička nádeje  

- Sekule - OZ Čarovný prútik   

- Sekule - Poľovnícke združenie Sekule 

- FC Sekule   

- Jednota dôchodcov na Slovensku  

 

OZ prijalo tieto uznesenia: 

 

                                                         Uznesenie č. 16/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e                                                           

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje 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 



2021 (termín do 31.08.2021). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude 

uzatvorená do 31.08.2021.                                               

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

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

 

                                                        Uznesenie č. 17/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje 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 

2021 (termín do 31.08.2021). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude 

uzatvorená do 31.08.2021. 

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

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

 

                                                             Uznesenie č. 18/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e 

 Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje 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 

2021 (termín do 31.08.2021). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude 

uzatvorená do 31.08.2021. 

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

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

 

                                                             Uznesenie č. 19/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                   s ch v a ľ u j e 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje 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 

2021 (termín do 31.08.2021). OZ určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude 

uzatvorená do 31.08.2021.  



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

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

 

                                                             Uznesenie č. 20/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje dotáciu vo výške 5 000.- € pre FC Sekule, IČO: 

36079073, zastúpené Pavlom Morom. OZ poveruje starostu obce podpisom zmluvy o 

poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sekule v roku 2021 (termín do 31.08.2021). OZ 

určuje stratu účinnosti uznesenia ak zmluva nebude uzatvorená do 31.08.2021.  

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

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

 

                                                             Uznesenie č. 21/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach schvaľuje 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 2021 (termín do 31.08.2021).  

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

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

                                                            

9. Žiadosť o odpredaj pozemku – Pavol Benkovič  

 

Pavol Benkovič požiadal o odkúpenie  časti pozemku pred rodinným domom súp. číslo 55 cca 

23 m2. OZ schvaľuje zámer odpredať uvedený pozemok po doložení geometrického plánu. 

OZ prijalo toto uznesenie.  

                                                          Uznesenie č. 22/2021  

                                                  Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach  

                                                                  s ch v a ľ u j e  

predbežný súhlas na odpredaj časti obecného pozemku parcely reg. „C“ č. 363/1 vo výmere 

podľa predloženého geometrického plánu (cca 23 m2), ktorý doložia  na budúce zasadnutie 

OZ žiadatelia Pavol Benkovič a manželka Slávka, 908 80 Sekule č. 55. 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. 55 v kat. úz. Sekule; avšak doteraz neboli majetkovo-

právne usporiadaný tak, ako je zastavaný, oplotený a trvalo užívaný.  

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

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

 

10. Rôzne 

Pán starosta informoval o stave prác na detskom ihrisku a aké  herné zostavy bude obsahovať. 

Ďalej informoval o výstavbe rozvodu vodovodu na cintoríne a zemných úpravách.  Spomenul 

dobudovanie dvoch tried pre potreby školského klubu, nakoľko škole ubudnú dve triedy pre 

potreby rozšírenie kapacity Materskej školy. 

 

11. Diskusia  

Ing. Mária Ježková sa informovala  predpokladanom termíne ukončenia a otvorenia detského 

ihriska. Starosta obce uviedol, že sa vynasnaží, aby všetky práce na dokončení detského 

ihriska bol ukončené ku dňu detí - teda do 01.06.2021, aby deti mali aspoň takýto darček. 

Mgr. Eva Trajlínková riaditeľka ZŠ Sekule informovala o situácii  COVID 19 na základnej 

škole, ďalej informovala ako pokračuje rekonštrukcia dvoch tried ŠK.  

 

12. Záver  

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

 

                                                                                                       

                                                                                           Mgr. Adrian Krajčír 

                                                                                              starosta obce 

 

 

 

Overovatelia :     Milan Šimek 

                            David Maxian                                                              

 

Zapísala:             Marta Krištofcová  

 


