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OBEC  SEŇA 
Seňa 200, 044 58 Seňa, Slovenská republika 

IČO 00324698 
 

 
Z Á P I S N I C A 

 
z riadneho zasadnutia zastupiteľstva v Seni, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 14.01.2015 o 17:00 
 

 
Miesto konania: KD Seňa 
 
Prezenčná listina 
  
Prezencia riadnych členov orgánu 
 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 
Ing. Mgr. Miroslav Bačenko Volený člen samosprávy Prítomný 17:00 – 19:30 
Marta Bárányová Volený člen samosprávy Prítomný 17:00 – 19:30 
Ing. Štefan Čamaj Volený člen samosprávy Prítomný 17:00 – 19:30 
Mgr. Katarína Domonkošová Volený člen samosprávy Prítomný 17:00 – 19:30 
Gabriel Ficzere Volený člen samosprávy Prítomný 17:00 – 19:30 
Jozef Hudák Volený člen samosprávy Prítomný 17:00 – 19:30 
Silvia Langová Volený člen samosprávy Prítomný 17:00 – 19:30 
JUDr. Marta Probalová Volený člen samosprávy Prítomný 17:00 – 19:30 
Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy Prítomný 17:00 – 19:30 
 
Priebeh  rokovania 
 

 
Bod č.1.  Otvorenie zasadnutia  ( určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice) 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
    

Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka privítala nové obecné zastupiteľstvo na prvom pracovnom stretnutí a  konštatovala, že  zasadnutie je 
uznášaniaschopné.  Za zapisovateľku bola určená Bc.Slávka Riganová a za overovateľov zápisnice boli určení 
poslankyňa Marta Bárányová a poslanec Ing. Štefan Čamaj. 
 

 
Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
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Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 

1. Otvorenie 
a) určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, 
2. Schválenie programu zasadnutia. 
3. Kontrola uznesení. 
4. Interpelácia poslancov. 
5. Schválenie VZN č.1/2015 
6. Schválenie VZN č.2/2015 
7. Schválenie VZN č.3/2015 
8. Schválenie VZN č.4/2015 
9. Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov NZZ za účelom    zriadenia lekárne.  
10.Žiadosť Slovenského  zväzu  chovateľov  poštových holubov o poskytnutie priestorov na ich podujatia.  
11. Výpoveď zmluvy o prenájme priestorov na futbalovom ihrisku. (p. Krivda). 
12. Podmienky verejnej súťaže na prenájom uvoľneného obecného bytu v bytovom dome č.606. 
13. Zrušenie poverenia JUDr. Probalovej a poverenie starostu obce Ing. Gallovej na zastupovanie obce Seňa 

ako vlastníka pozemkov pre volebné obdobie 2014 - 2018. 
14. Určenie členov komisií pre volebné obdobie 2014 - 2018. 
15. Určenie kronikára obce pre volebné obdobie 2014 - 2018.  
16. Žiadosť JUDr. Probalovej a Mgr. Domonkošovej o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.  
17. Prezentácia projektu „Transparentnosť v obci.“ (prednášajúci:Ing. Petráš)  
18. Prezentácia „Hodnotenie prvých dní v úrade“.  
19. Rôzne. 
20. Diskusia. 
21. Záver. 
 

Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 1 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa 1) schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke  2) určuje 

za overovateľov zápisnice: Marta Bárányová, Ing.Štefan Čamaj  
Číslo: 1 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 
Unesenia 
 
Uznesenie č. 1/I/2015 
 
Schválené hlasovaním č.1 
 
Obecné zastupiteľstvo v SENI   

1) schvaľuje  
prednesený program rokovania  

2) určuje 
za overovateľov zápisnice: Marta Bárányová, Ing. Štefan Čamaj 
 
 

 
Bod č.3 – Kontrola plnenia uznesení  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
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Ďalší predkladatelia: - 
 
 
 
 
 
Zápis z rokovania 
 
Správa č.1/2015 
o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 15.12.2014  - ku dňu 14.1.2015 
 
V súlade s §18d  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola 
plnenia uznesení prijatých OZ v Seni. 
 
 
Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 1/2014/A až 12/2014 /A 
 
Uznesením č. 1/2014/A Obecné zastupiteľstvo v SENI   z o b r a l o   n a  v e d o m i e  výsledky volieb. 
Uznesením č. 2/2014/A Obecné zastupiteľstvo v SENI  s ch v á l i l o program rokovania ustanovujúceho 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.     
Uznesením č. 3/2014/A Obecné zastupiteľstvo v SENI  p o v e r i l o   poslanca JUDr. Martu Probalovú zvolávaním 
a vedením  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva. 
Uznesením č. 4/2014/A Obecné zastupiteľstvo v Seni  z r i a d i l o  komisie a určilo  náplň práce k ich činnosti a 
následne uznesením č. 5/2014/A Obecné zastupiteľstvo v Seni  zvolilo  predsedov komisií. 
Uznesením č. 6/2014/A  Obecné zastupiteľstvo v   Seni  s ch v á l i l o  za sobášiacich poslancov pani Silviu 
Langovú a pána Gabriela Ficzere. 
Uznesením č. 7/2014/A  Obecné zastupiteľstvo v Seni  z o b r a l o   n a   v e d o m i e  poverenie pre zástupcu 
starostu obce  p. Silviu Langovú.  
Uznesením č. 8/2014/A Obecné zastupiteľstvo v Seni  s ch v á l i l o odmenu pre zástupcu starostu obce. 
Uznesením č. 9/2014/A Obecné zastupiteľstvo Obce Seňa u r č i l o plat starostu obce. 
Uznesením č. 10/2014/A Obecné zastupiteľstvo v Seni  s ch v á l i l o Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Seňa. 
Uznesením č. 11/2014/A Obecné zastupiteľstvo v Seni  s ch v á l i l o  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na I. polrok 2015. 
Uznesením č.12/2014/A Obecné zastupiteľstvo v Seni  schválilo Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 
rok 2015. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 2 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie Správu č. 1/2015 o kontrole plnenia 

uznesení prijatých OZ v Seni v dňa  15.12.2014   
Číslo: 2 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 
Unesenia 
 
Uznesenie č. 2/1/2015/  
 
Schválené hlasovaním č. 2 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  
berie na vedomie 
správu č. 1/2015 o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni 
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Bod č.4 - 
 

Interpelácia poslancov  

M. Báranyová  
-upozornila na nevyhovujúci stav mosta cez potok v blízkosti ZŠ na ktorom  je v čase nepriaznivého počasia 
námraza, ktorá môže spôsobiť nebezpečenstvo pošmyknutia hlavne detí prechádzajúcich cez most. Na uvedenom 
moste chýba zábradlie a preto je potrebné čím skôr vykonať opravu 
Ing. Mgr.M. Bačenko 
- mal pripomienku k nedoručovaniu pozvánok a materiálov na zasadnutia OcZ v písomnej forme ale iba 

v elektronickej. Informoval sa v akom štádiu riešenia je list, ktorý bol doručený OÚ ako anonym ohľadom údajnej 
šikany zo strany riaditeľa ZŠ voči učiteľom. Pripomienkoval, že počas sneženia neboli odpratané chodníky už 
v skorých ranných hodinách, aby sa dosledovalo osvetlenie za KD, ktoré svietilo aj počas dňa. 

Starostka obce sa vyjadrila, že zo strany p. poslanca nebola podaná požiadavka na doručovanie materiálov 
a pozvánky v písomnej forme, čo sa týka anonymu obec nie je povinná sa zaoberať anonymami, ale prihliada na 
jeho obsah, ktorý preskúma. Odpratávanie snehu nebola zabezpečené v plnej miere z dôvodu nízkeho počtu UoZ, 
čo sa týka osvetlenia za KD bude prešetrený dôvod svietenia počas dňa. 
J.Hudák  
- upozornil na skutočnosť, že pri školskom ihrisku počas silného vetra boli utrhmuté časti oplotenia z plechu, má 
obavy, aby tieto plechy neboli odcudzené a odvezené do zberne štrotu. V novovybudovanej zastávke autobusu pri 
ZŠ je uvoľnené plexisklo, ktoré je potrebné upevniť, aby sa nepoškodilo. Poznamenal, že by bolo vhodné umiestniť 
odpadkové koše pri chodníku vedúceho od ZŠ nakoľko deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni (ale aj iné) hádžu 
obaly z keksov, jogurtov na chodník a tak znečisťujú obec. 
 

 

Bod č.5 - Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3.  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. Nakoľko nebol podaný žiaden návrh, 
bol prednesený návrh uznesenia. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 3 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa I.Berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Košice – 

odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP-2014/049062 zo dňa 15.12.2014 k posúdeniu 
Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3.II. Berie na vedomie vyhodnotenie 
pripomienok predložených v rámci prerokovania Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky 
č.3.III.  Schvaľuje podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Územný plán 
zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3, ktorý bol prerokovaný v zmysle § 22 stavebného zákona     
a uznáša sa podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení na Všeobecne záväznom nariadení obce Seňa č. 1/2015, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 
stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3. 
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    IV.  Ukladá starostke obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie       
Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3.: 

1. zabezpečiť v súlade s § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Seňa, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3, č. 1 /2015. 

2. označiť textovú časť, výkresovú časť a záväznú časť Územného plánu zóny Seňa – Zmeny 
a doplnky č.3 schvaľovacou doložkou podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona; 

3. spracovať v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona registračný list a doručiť Ministerstvu 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s kópiou uznesenia o schválení ÚPD; 

4. zabezpečiť v zmysle § 28 ods. 3 stavebného zákona uloženie územnoplánovacej 
dokumentácie v obci Seňa, na stavebnom úrade Čaňa a  na Okresnom úrade Košice – 
odbor výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej schválenia; 

5. zverejniť v súlade s § 27, ods. 4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť Územného 
plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3 vyvesením na úradnej tabuli a doručením 
dotknutým orgánom štátnej správy. 

 
Číslo: 3 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 7 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 1 
 
Uznesenia 
 
Uznesenie č. 3/1/2015/  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa    
 

I.    Berie na vedomie 
stanovisko Okresného úradu Košice – odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP-2014/049062 zo dňa 
15.12.2014 k posúdeniu Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3. 

II.   Berie na vedomie  
Vyhodnotenie pripomienok predložených v rámci prerokovania Územného plánu zóny Seňa – Zmeny 
a doplnky č.3. 

III.  Schvaľuje 
podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v platnom znení, vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
Územný plán zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3, ktorý bol prerokovaný v zmysle § 22 stavebného zákona  
a uznáša sa 
podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na Všeobecne 
záväznom nariadení obce Seňa č. 1/2015, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3. 

IV.  Ukladá starostke obce  
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky 
č.3.: 

1. zabezpečiť v súlade s § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Seňa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3, č. 1 /2015. 

2. označiť textovú časť, výkresovú časť a záväznú časť Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3 
schvaľovacou doložkou podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona; 

3. spracovať v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona registračný list a doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR spolu s kópiou uznesenia o schválení ÚPD; 

4. zabezpečiť v zmysle § 28 ods. 3 stavebného zákona uloženie územnoplánovacej dokumentácie v obci 
Seňa, na stavebnom úrade Čaňa a  na Okresnom úrade Košice – odbor výstavby a bytovej politiky do 3 
mesiacov od jej schválenia; 
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5. zverejniť v súlade s § 27, ods. 4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť Územného plánu zóny Seňa 
– Zmeny a doplnky č.3 vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

 
 
 
 
 
 

 

Bod č.6 - Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v Základnej škola Seňa, č.2/2015.  

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 
Ing. Marcela Gallová  starostka 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. Nakoľko nebol podaný žiaden návrh, 
bol prednesený návrh uznesenia. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 4 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škola Seňa, č.2/2015.  
Číslo: 4 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 
Unesenia 
 
Uznesenie č. 4/I/2014 
Obecné zastupiteľstvo v SENI   
schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v Základnej škola Seňa, č.2/2015.  
 

 

Bod č.7 - Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na území obce Seňa, 
č.3/2015. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka prítomných informovala, že k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu obec obdržala viacero 
pripomienok od poslancov ako aj od občana pána Jána Mikeša. Niektoré z pripomienok boli zapracované, časť 
z nich vyhodnotili poslanci na spoločnom stretnutí konanom dňa 12.1.2015 ako neopodstatnené. Zároveň každý 
z prítomných poslancov obdržal dňa 13.1.2015 pracovnú verziu so zapracovaním všetkých akceptovaných 
pripomienok. Vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu.Poslanec Ing. Bačenko navrhol 
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zapracovať do §2 bod 9.  VZN pojem “miestna komunikácia” namiesto pojmu “cesta” a vynechať spojenie “prípadne 
očkovacím preukazom” a ponechať iba spojenie “očkovacím preukazom”. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 5 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach 

držania psov na území obce Seňa, č.3/2015  so zapracovaním akceptovaných pripomienok.  
Číslo: 5 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 
Unesenia 
 
Uznesenie č. 5/I/2015 
Obecné zastupiteľstvo v SENI   
schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území obce Seňa, č.3/2015   
so zapracovaním akceptovaných pripomienok. 
 
 

  

Bod č.8 - Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č.4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Seňa.  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 

Starostka informovala prítomných, že k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu obec obdržala 
pripomienky od poslancov Obecného zastupiteľstva, a to JUDr. Probalovej a  p. Hudáka, ktoré boli z časti 
akceptované a následne zapracované na spoločnom stretnutí poslancov konanom dňa 12.1.2015. Pracovnú verziu 
so zapracovaním všetkých akceptovaných pripomienok obdržali poslanci dňa 13.1.2015. Vyzvala poslancov k 
podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. Pripomienkoval  Ing. Bačenko a vysvetlenia podal hlavný kontrolór. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 6 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní 

obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na 
území obce Seňa, č.4/2015, s pozmeňovacími návrhmi. 

Číslo: 6 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Unesenia 
 
Uznesenie č. 6/I/2015 
Obecné zastupiteľstvo v SENI   
schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Seňa, č.4/2015, s pozmeňovacími návrhmi. 
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Bod č. 9 - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov zdravotníckeho 
zariadenia za účelom zriadenia lekárne.  

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 
Ing. Marcela Gallová  starostka 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
 
Zápis z rokovania 
 

Starostka boznámila prítomných so skutočnosťou, že v zmysle vypísaných podmienok verejnej obchodnej 
súťaže na prenájom priestorov bol prijatý jediný návrh p.  Mgr. Igora Gregu,  s návrhom 0,60 € za 1 m2.  

 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 7 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa b e r i e   n a   v e d o m i e  informáciu o výsledku verejnej 

obchodnej súťaže na prenájom priestorov zdravotníckeho zariadenia v Seni za účelom zriadenia 
lekárne. 

Číslo: 7 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 

Uznesenie č.  7/I/2015   
Obecné zastupiteľstvo v   SENI    
b e r i e   n a   v e d o m i e   
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov zdravotníckeho zariadenia v Seni za 
účelom zriadenia lekárne. 
 
 

 

K bodu č.10 - Prerokovanie žiadosti Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov o poskytnutie 
priestorov na ich podujatia.  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Ing. Gallová 
-  informovala o žiadosti, ktorú podal zväz chovateľov poštových holubov, ktorého členmi sú aj občania obce Seňa.  
J. Hudák  
- objasnil požiadavku zväzu, v ktorej sa jedná o možnosť poskytnutia priestorov za účelom vypustenia poštových 
holubov a miesta na registráciu, hlavne v čase nepriaznivého počasia. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 8 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje žiadosť Slovenského zväzu chovateľov poštových 
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holubov o poskytnutie nebytových priestorov na ich podujatia za účelom zhromaždenia poštových 
holubov.  

Číslo: 8 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 

Uznesenie č. 8/I/2015 
Obecné zastupiteľstvo v  SENI  
schvaľuje  
žiadosť Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov o poskytnutie nebytových priestorov na ich podujatia za 
účelom zhromaždenia poštových holubov.  
 
 

 
Bod č.11 - Výpoveď zmluvy o prenájme nebytových priestorov na futbalovom ihrisku.  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 

 
Starostka  informovala o obdržaní výpovede zmluvy o prenájme nebytových priestorov na futbalovom ihrisku ku dňu 
12.1.2015, ktorá bola doručená Obci Seňa. Predmetná zmluva o nájme nebytového priestoru bola uzatvorená na 
dobu 5 rokov odo dňa podpísania zmluvy, teda zmluva je platná do 31.05.2015. 
Poslankyňa JUDr. Probalová sa opýtala, či obec púrijme predmetnú výpoveď ku dňu aký je uvedený, nakoľko 
nespĺňa podmienky uvedené v zmluve a výpoveď môže byť iba ku dňu do ktorého je platná zmluva t.j. k 31.05.2015. 
Pán Krivda – nájomca uvedených priestorov sa vyjadril ohľadom nájmu priestorov do ktorých investoval prostriedky 
na jeho prevádzku a má záujem o dohodu na kompenzáciu vlžených prostriedkov formou zápočtu. Starostka obce sa 
vyjadrila, že by mala byť vyhlásená súťaž na prenájom predmetných priestorov. Pán Krivda sa vyjadril, či nový 
záujemca o priestory bude ochotný uvedené investície uhradiť v plnej resp. v určitej výške. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 9 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa b e r i e  n a   v e d o m i e výpoveď o prenájme nebytových 

priestorov na futbalovom ihrisku podľa platnej zmluvy. 
Číslo: 9 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 
Uznesenie č. 9/I/2015 
Obecné zastupiteľstvo v  SENI   
b e r i e  n a   v e d o m i e  
výpoveď o prenájme nebytových priestorov na futbalovom ihrisku podľa platnej zmluvy. 
 
 

  

Bod č.12 - Určenie podmienok verejnej súťaže na prenájom uvoľneného obecného bytu v bytovom dome č. 
606.  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
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Ďalší predkladatelia: - 
 
 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka informovala o nájomnom byte v bytovom dome č.606, ktorý je voľný po nájomcoch. Obecný úrad v Seni 
určil podmienky verejnej súťaže na prenájom tohto bytu, ktoré boli doručené poslancom na dnešné prerokovanie. 
Vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 10 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje podmienky pre verejnú súťaž na prenájom 

uvoľneného obecného bytu v bytovom dome č. 606.  
Číslo: 10 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 
Uznesenie č. 10/I/2015 
Obecné zastupiteľstvo v  SENI   
schvaľuje podmienky   
pre verejnú súťaž na prenájom uvoľneného obecného bytu v bytovom dome č. 606.  
 
 

 

Bod č. 13 - Zrušenie poverenia JUDr. Probalovej a poverenie starostu obce Ing. Gallovej na zastupovanie 
obce Seňa ako vlastníka pozemkov pre volebné obdobie 2014 - 2018. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 11 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje poverenie pre starostku obce Ing. Marcelu Gallovú 

pre volebné obdobie 2014 – 2018 na zastupovanie obce Seňa ako vlastníka pozemkov každého 
druhu (poľnohospodárskych, poľovných stavebných a iných) na zhromaždeniach vlastníkov 
pozemkov.  

Číslo: 11 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 7 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 
Uznesenie č. 11/I/2015 
Obecné zastupiteľstvo v  SENI  
schvaľuje  
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poverenie pre starostku obce Ing. Marcelu Gallovú pre volebné obdobie 2014 – 2018 na zastupovanie obce Seňa 
ako vlastníka pozemkov každého druhu (poľnohospodárskych, poľovných stavebných a iných) na zhromaždeniach 
vlastníkov pozemkov.  
 

 
Bod č. 14 - Určenie členov komisií pre volebné obdobie 2014 – 2018.   

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
 
Zápis z rokovania 
 
Do pracovných komisií pri Obecnom úrade boli zvolení poslanci, ktorí prejavili o prácu v komisiách záujem, 
a zástupcovia občanov.Starostka vyzvala zapisovateľku, aby predniesla návrh uznesenia s vymenovaním členov 
jednotlivých komisií. 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 12 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje členov jednotlivých komisií Za členov Komisie na 

ochranu verejného záujmu:Marta Bárányová,Ing. Štefan Čamaj, Mgr. Katarína Domonkošová, 
Gabriel Ficzere,Jaroslav Szabo, Za členov Komisie pre financie a majetok obce: Marta Buhlová, 
Ing. Marta Murová, Jozef   Vaško, Za členov Komisie pre kanalizáciu a vodovod:   Mgr. Katarína 
Domonkošová, Jozef Kočiš, Ladislav Susnyak, Za členov Komisie pre kultúru v obci:Mgr. Valéria 
Čomová, JUDr. Silvia Gubalová, Alžbeta Hudáková, Silvia Langová, Ema Puškášová,Mgr. Anikó 
Szakálová, Za členov Komisie pre šport a športové: Marta Barányiová, Petra Domonkošová, 
Samuel Galla, Jozef Hudák, Zoltán Lucskai, Za členov Komisie pre sociálno – zdravotnú 
oblasť: Perla Babácsiová, Marta Bárányová, Slávka Ptáčková – Koncsolová, Mgr. Alžbeta 
Limanková PhD., Bc. Slávka Riganová, Za členov Komisie pre školu a mládež: Gabriel Ficzere, 
Ing. Erik Gubala,Tomáš Kažmér, Ing. Marek Majerský, Matúš Szabó. 

Číslo: 12 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 8 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 
Uznesenie č. 12/I/2015 
Obecné zastupiteľstvo v  Seni schvaľuje členov jednotlivých komisií, takto: 
 
Za členov Komisie na ochranu verejného záujmu: Marta Bárányová,  

Ing. Štefan Čamaj,  
Mgr. Katarína Domonkošová, 

      Gabriel Ficzere, 
Jaroslav Szabo, 

Za členov Komisie pre financie a majetok obce:  Marta Buhlová,  
Ing. Marta Murová, 
Jozef   Vaško, 

Za členov Komisie pre kanalizáciu a vodovod:    Mgr. Katarína Domonkošová,  
                                                                                   Jozef Kočiš,  
                                                                                   Ladislav Susnyak,  
Za členov Komisie pre kultúru v obci:      Mgr. Valéria Čomová 

JUDr. Silvia Gubalová,  
Alžbeta Hudáková,  
Silvia Langová,  
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Ema Puškášová, 
Mgr. Anikó Szakálová, 

Za členov Komisie pre šport a športové:   Marta Barányiová,  
      Petra Domonkošová, 

Samuel Galla, 
Jozef Hudák,  
Zoltán Lucskai,  

Za členov Komisie pre sociálno – zdravotnú oblasť: Perla Babácsiová, 
      Marta Bárányová, 
      Slávka Ptáčková – Koncsolová, 
      Mgr. Alžbeta Limanková PhD., 
 
      Bc. Slávka Riganová, 
Za členov Komisie pre školu a mládež:   Gabriel Ficzere, 
      Ing. Erik Gubala, 
      Tomáš Kažmér, 
      Ing. Marek Majerský, 
      Matúš Szabó. 
 
 

 
Bod č. 15 - Určenie kronikára obce pre volebné obdobie 2014 – 2018.  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Za kronikára obce starostka navrhla poslankyňu p. Martu Barányiovú. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 13 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje za kronikára obce pre volebné obdobie 2014 – 

2018 poslankyňu Martu Barányovú.  
Číslo: 13 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 
Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, bol návrh uznesenia schválený 
 
Uznesenie č. 13/I/2015 
Obecné zastupiteľstvo v  SENI  
schvaľuje  
za kronikára obce pre volebné obdobie 2014 – 2018 poslankyňu Martu Barányovú.  
 
 

 

Bod č. 16 - Prerokovanie žiadosti Dr. Probalovej a Mgr. Domonkošovej o preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky.  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 
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Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Obecnému zastupiteľstvu v Seni bola postúpená žiadosť na schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky 
JUDr.Probalovej a Mgr. Domonkošovej. Žiadosti sú zdôvodnené vysokou pracovnou zaťaženosťou pri plnení 
neodkladných pracovných povinností súvisiacich s ukončením kalendárneho roka 2014. JUDr. Probalová žiada 
o preplatenie 19 dní nevyčerpanej dovolenky a Mgr. Domonkošová žiada o preplatenie 16 dní.  
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 14 
Návrh Obecné zastupiteľstvo v  SENI schvaľuje JUDr. Probalovej  preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

za rok 2014 v počte 19 dní.  
Číslo: 14 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 6 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 2 
 

Uznesenia 
 
Uznesenie č. 14/I/2015 
Obecné zastupiteľstvo v  SENI  
schvaľuje  
JUDr. Probalovej  preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 v počte 19 dní.  
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 15 
Návrh Obecné zastupiteľstvo v  SENI schvaľuje Mgr. Domonkošovej  preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky za rok 2014 v počte 16 dní.  
Číslo: 15 Schválený: Áno Prítomní: 9 Za: 8 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 
Uznesenie č. 15/I/2015 
Obecné zastupiteľstvo v  SENI  
schvaľuje  
Mgr. Domonkošovej  preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 v počte 16 dní.  
 
 

 
Bod č. 17 - Projekt: „Transparentnosť v obci“. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka privítala Ing. Jozefa Petráša, ktorý prijal pozvanie a poprosila, aby sa ujal slova a predstavil nám projekt 
„Transparentnosť v obci“, ktorý vďaka nemu bol implementovaný vo viacerých krajinách ale na Slovensku iba 
v meste Martin.  
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Bod č. 18 - Prezentácia „Hodnotenie prvých dní v úrade“.  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka formou prezentácie zhodnotila prácu v obci vo funcii starostky od svojho uvedenia do funkcie. 
 

 
Bod č. 19 – Rôzne. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka informovala prítomných o pripravovanej Valentínskej zábave. 
 

 
K bodu č. 20 – Diskusia. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
p.Bačenko – podal podnet na zmenu rokovacieho poriadku do ktorého by zakomponoval bod v ktorom by občania 
mali možnosť zasahovať svojimi pripomienkami k návrhom uznesení už počas zasadnutia anie iba v časti diskusia. 
Navrhol, aby boli videonahrávky zo zastupiteľstva, ktoré budú uverejnené na stránke obce.  
p. Langová – sa vyjadrila, že v minulosti počas schvaľovania jednotlivých uznesení bola zapracovaná diskusia 
p. Vaško – poznamenal, že už 7. rokov upozorňuje na takúto požiadavku zo strany občanov 
Judr. Probalová – sa vyjadrila, že počas zastupiteľstiev v minulov volebnom období mali občania možnosť diskutovať 

počas schvaľovania návrhov 
p.Probala – mal návrh, aby sa jednotlivé uznesenia prejednávali pre občanmi na verejnom zastupiteľstve a nie iba 

schvaľovali už vopred prejednané návrhy 
Ing. Gallová – sa vyjadrila, že pracovné stretnutie poslancov trvalo do neskorých večerných hodín, ak by všetky 

návrhy mali byť prerokované pred občanmi bolo by to časovo náročné a unavujúce. Cieľom obecného 
zasadnutia je dať priestor občanom, preto sa návrhy prejednávajú na pracovných stretnutiach aby bolo 
zastupiteľstvo zrýchlené. 

p.Probala – poznamenal, že ak sa na zasadnutich bude iba schvaľovať, občania prestanú mať záujem o takéto 
zasadnutia. Informoval sa, či obecný autobus má poistenie cestujúcich 

Ing. Gallová – potvrdila, že autobus má takúto poistku uzatvorenú 
p. Probala – sa informoval, prečo v novom ÚPN nie ja zahrnutá ČOV, ktorá v minulosti bola navrhovaná do ÚPN 

obce 
Ing. Gallová – sa vyjadrila, že OÚŽP v Košiciach nedal súhlasné stanovisko k výstavbe ČOV v k.ú. Seňa nakoľko 

Seňa je zahrnutá do aglomeračného pásma patriaceho pod ČOV v obci Kechnec 
p. Juríková – sa informovala ohľadom častých výpadkov verejného osvetlenia na hlavnej ulici, výstavby kanalizácie 
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na hlavnej ulici 
Ing. Gallová – sa vyjadrila, že nefungujúce osvetlenie bolo zapríčinené nepriaznivým počasím a následne na to sa 

pokazil senzor, ktoý je už opravený a VO by malo fungovať. Čo sa týka výstavby kanalizácie, obec 
musí pristúpiť k revízii kanalizácie v celej obci, vyzvanie občanov, ktorí majú možnosť napojenia sa na 
verejnú kanalizáciu, aby tak čo najskôr urobili, oddelenie platičov a neplatičov. 

p. Ptáčková – informovala sa o možnosti rekonštrukcie Domu služieb v ktorom sa nachádza stávková kanc. NIKE 
Ing. Gallová – sa vyjadrila, že sa plánuje rekonštrukcia tohto obecného majetku 
p. Fuksi – podal podnet na prešetrenie hospodárenia v školskej jedálni 
p. Puškášová – poukázala na narastajúci počet rómskych spoluobčanov, ktorí prichádzajú k svojim príbuzným 

s trv.pobytom v našej obci, kde zotrvávajú a usádzajú sa tu so svojimi rodinnými príslušníkmi, ohrozujú 
majetok našich spoluobčanov – rozkrádajú ho. Ako sa obec postaví k danej skutočnosti. 

Starostka – informovala prítomných o prebiehajúcom projekte terénnych soc.pracovníčok, ktoré pravidelne 
navštevujú danú lokalitu. Do 10/2015 majú za úlohu podrobne zdokumentovať stav v jednotlivých 
rodinách. Zistiť počet členov, vekové rozhranie, stupeň vzdelanosti. Taktiež upozorňujú na povinnosti, 
ktoré sa týkajú aj tejto komunity rovnako, ako všetkých spoluobčanov. 

p. Molnárová – poukázala na existujúce čierne skládky odpadu, ktoré sa nachádzajú v danej lokalite a potvrdila, že 
často je ohrozovaný jej súkromný majetok  

p. Bačenko – poznamenal, že bol vykonaný rozbor vody v danej lokalite,ktorú používajú občania a boli v nej zistené 
zvyšky fekálií. Poukázal aj naskutočnosť, že v čase keď v obci sú pristavené VKK títo spoluobčania 
často urobia väčší neporiadok nielen v okolí pristavených kontajnerov ale aj v obci. 

Ing. Bačenko – reagoval na dotaz p. Probalu – vynechanie ČOV z územného plánu. Vyjadril sa, že je zvláštne, že 
daná ČOV v územnom pláne zmien a doplnkov č.2 vyhovovala a v súčasnosti je nevyhovujúca. 
Priznal, že je pravdou, že požiadavka na výstavbu ČOV vznikla z dôvodu pretrvávajúcich sporov medzi 
obcou Seňa a obcou Kechnec. Nesúhlasil s tvrdením, že obec nemôže byť samostatne pripojená na 
ČOV a vyjadril sa, že by bolo vhodné, aby tento návrh na výstavbu zostal naďalej v územnom pláne 
obce. Je potrebné viac lobovať občanov k pripojenosti na verejnú kanalizáciu a zamedziť vypúšťaniu 
spodných vôd do tejto kanalizácie. 

JUDr.Probalová – sa vyjadrila, že obci bolo doručené stanovisko Hydromelioračného ústavu, ktorý potvrdil, že obec 
nemôže mať samostanú ČOV nakoľko prietok potoka Sartoš nie je postačujúci a taktiež spádovanie 
celej kanalizácie je vedené do obce Kechnec 

Ing. Gallová – zopakovala, že je nutné v prvom rade vykonať revíziu pripojenosti na verejnú kanalizáciu 
p. Probala – poznamenal, že pri veľkých zrážkach a snehu odtekajú tieto balastné vody do kanalizácie, čo nie je 

prípustné a je potrebné tomu zamedziť 
JUDr. Probalová – poznamenala, že obec už vykonala príslušné opatrenia v minulom roku 
p. Bačenko – sa informoval, ako sa určuje množstvo odvedenej splaškovej vody  do kanalizácie do obce Kechnec 
JUDr. Probalová – informovala, že sú namontované merače na daných miestach z ktorých hodnoty sa odpočítavajú 

v určitých termínoch za prítomnosti určených zamestnancov obce. 
 
Po ukončení programu starostka obce Ing. Marcela Gallová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončila. 
 
 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

Legenda 
N – Neprítomný 
NH – Nehlasoval 
ZA – Hlasoval za 
P – Hlasoval proti 
ZD – Zdržal sa 
? – Hodnota nie je známa 
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 Číslo bodu rokovania / číslo hlasovania 
Meno 2/1 3/2 5/3 6/4 7/5 8/6 9/7 10/8 11/9 12/10 13/11 14/12 15/13 16/14 16/15 

Ing. Mgr. Miroslav Bačenko ZA ZA ZD ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZD ZD 
Marta Bárányová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 
Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P ZA 
Mgr.Katarína Domonkošová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA ZA ZA 
Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 
Jozef Hudák ZA ZA P ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P ZA 
Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 
JUDr. Marta Probalová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA ZA ZA 
Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 
  
 
 
 
 

      ……………………………………… 
        Ing.Marcela Gallová 
  
 
           
 
Zapisovateľka: 
 
 
Bc. Slávka Riganová   .............................................. 
 
 
Overovatelia:     
 
 
Marta Bárányová                                   ............................................. 
    
 
Ing. Štefan Čamaj                                  ............................................. 
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