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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 09.08.2017 o 17:30 

 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Mgr. Miroslav Bačenko Volený člen samosprávy prítomný 17:30 – 18:20 

Marta Bárányová Volený člen samosprávy prítomná 17:30 – 18:20 

Ing. Štefan Čamaj Volený člen samosprávy neprítomný - ospravedlnený - 

Mgr. Katarína Domonkošová Volený člen samosprávy prítomná 17:30 – 18:20 

Gabriel Ficzere Volený člen samosprávy prítomný 17:30 – 18:20 

Jozef Hudák Volený člen samosprávy prítomný 17:30 – 18:20 

Silvia Langová Volený člen samosprávy neprítomná – ospravedlnená - 

JUDr. Marta Probalová Volený člen samosprávy prítomná 17:30 – 18:20 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy prítomný 17:30 – 18:20 

 

Priebeh  rokovania 
 

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

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 
Pani starostka privítala obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli prítomní  

7 poslanci, 2 poslanci boli neprítomní, pričom svoju neúčasť vopred ospravedlnili. Pani starostka 

konštatovala, že zasadnutie  je uznášaniaschopné.  Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Vargová  

a za overovateľov zápisnice boli určení: pani poslankyňa Mgr. Katarína Domonkošová a pán poslanec 

Jaroslav Szabó.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 

 

1.  Otvorenie, (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice). 
2.  Schválenie programu zasadnutia.  

3.  Kontrola uznesení. 

4.  Interpelácia poslancov. 

5. Schválenie realizácie projektu „Zriadenie moderných učební v ZŠ Seňa“. 

6. Rozpočtové opatrenie č.6/2017. 

7. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Košice I. 

8. Rôzne. 

9. Diskusia. 

10. Záver. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 98 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke.  

Číslo: 94 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 98/IV/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 98 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

prednesený program rokovania. 

 

Bod č.3 - Kontrola uznesení 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: 

 

Zápis z rokovania 

 

Správa č. 4/2017 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 12.07.2017  - ku dňu 09.08.2017. 

 

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. 94/III/2017 až 97/III/2017. 
 

Uznesenie č. 94/III/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prednesený program rokovania. 

 

Uznesenie č. 95/III/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zverejnenie zámeru o odpredaji obecného vodovodu 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 

Uznesenie č. 96/III/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje rozpočtové opatrenie č.5/2017 obce Seňa. 
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Uznesenie č. 97/III/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

a) schvaľuje odmenu pre kronikára obce, pani poslankyňu Martu Bárányovú; 

b) schvaľuje odmenu pre zástupkyňu starostky obce. 

 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Pán poslanec Hudák poznamenal, že na ulici, kde býva, nefunguje rozhlas už 2 týždne. Pani starostka  

na to reagovala, že firma na opravu rozhlasu bola zavolaná, ale stále to oddiaľujú, avšak môžeme  

ich opätovne urgovať. 

Pani poslankyňa Probalová sa opýtala ako je to so škôlkou a že čo s ňou bude v septembri. Pani starostka 

povedala, že ide o veľmi náročnú situáciu, vec stojí na hygiene, avšak na rekonštrukciu školy teraz 

v rozpočte nie sú peniaze. Tiež dodala, že je dovolenkové obdobie a je potrebné čakať, pretože všetko  

od všetkého závisí.  

Pán poslanec Ficzere sa opýtal na stav ciest, kedy sa budú opravovať. Pani starostka povedala,  

že už kontaktovala Inžinierske stavby ako víťaza súťaže verejného obstarávania a všade je dovolenkové 

obdobie, ale predpokladá sa, že koniec bude 31.augusta, nakoľko sú týmto termínom zmluvne zaviazaní. 

Pani poslankyňa Domonkošová sa opýtala na stav ciest aj pri rómskom kopci, na čo pani starostka 

odpovedala, že termín ukončenia prác je do konca augusta. Pani poslankyňa Probalová mala ešte otázku,  

či sa bude robiť aj nový základ ciest, nakoľko je potrebné urobiť nové cesty. Pani starostka odpovedala,  

že budú normálne cesty, v rámci výsledku zamerania geodetom, s ktorého prácou je veľmi spokojná, 

nakoľko je presne stanovená výška aj podklad. IS prijali dokonca aj reklamáciu, ktorú riešili v roku  

2015.  

Pán poslanec Bačenko ešte poznamenal, že na rómskom kopci ráno nesvietia svetlá a večer sa vypínajú  

ako posledné. Pani starostka na to reagovala, že práve prebieha výmena káblov a hneď sa bude meniť  

aj verejné osvetlenie, preto už nie je potrebné zasahovať do procesov verejného obstarávania. 

 

Bod č. 5 – Schválenie realizácie projektu „Zriadenie moderných učební v ZŠ Seňa“ 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka pred začatím hlasovania prečítala uznesenie a podmienky, ktoré sú kladené na realizáciu 

projektu „Zriadenie moderných učební v ZŠ Seňa“.  

Pán poslanec Bačenko na to reagoval, že je potrebné, aby bol projekt dobre spracovaný a ustrážený 

riadiacim orgánom. Pani poslankyňa Probalová súhlasila s tým, že je potrebné projekt ustrážiť,  

pretože ak sa čo i len jeden bod neschváli, tak realizácia prác nebude podľa projektu a vzniknú 

neoprávnené výdavky. 

Pán poslanec Bačenko ešte dodal, že obyčajný občan nevie, čo to všetko stojí vypracovať dobrý projekt 

a aká je za tým námaha dať projekt do finálnej podoby. 

Pani starostka súhlasila s prednesenými pripomienkami a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 99 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní: 

schvaľuje realizáciu projektu „Zriadenie moderných učební v ZŠ Seňa“. 

Číslo: 73 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti:0  
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 99/IV/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 99 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 

realizáciu projektu „Zriadenie moderných učební v ZŠ Seňa“. 

 

Bod č. 6- Rozpočtové opatrenie č.6/2017 obce Seňa 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

Pani poslankyňa Probalová sa opýtala, prečo sa znížil rozpočet vyhradený na verejnú komunikáciu  

a čo znamená údržba bytovky. 

Pani starostka odpovedala, že presuny sa týkajú Fitnes, ktorý sa prerába pre FS Rozmaring,  

pričom bolo na to vyčlenených dodatočne ešte 2000 € (celkovo vyčlenených spolu 3 500 €),  

ďalej sa rozpočet týka detského ihriska pri škole, parkoviska pri bytovkách, zastávky pri škole, ktorú 

chceme zväčšiť. Ďalej je v tom zahrnutý aj TJ Maratón, kde sa bude realizovať stavba zavlažovacieho 

zariadenia a kultúrny dom, kde sa bude prerábať interiér. Rozpočet na prerábanie KD nám pripravuje 

projektantka, ktorá robila rozpočet aj pre exteriér. V prvej etape urobíme rekonštrukciu interiéru  

za 45 000 €, pričom budúci rok budeme pokračovať druhou etapou. Súťaž prebehne ešte tento rok. 

Pani poslankyňa Domonkošová sa opýtala, kedy sa bude realizovať rekonštrukcia kultúrneho domu, 

nakoľko na október je dohodnutá akcia. Pani starostka odpovedala, že rekonštrukcia je plánovaná  

do 14-15-teho októbra. 

Pani starostka sa na záver opýtala pána poslanca Ficzereho, čo bude ďalej s voľbou prezidenta  

TJ Maratón Seňa, pričom pán poslanec Ficzere odpovedal, že to bude vedieť do konca týždňa. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 100 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní: 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č.6/2017 obce Seňa.  

Číslo: 73 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti:0  

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 100/IV/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 100 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenie č.6/2017 obce Seňa. 

 

Bod č. 7 – Voľba prísediaceho pre Okresný súd Košice I. 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: 
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Zápis z rokovania 

Pani starostka pred začatím hlasovania prečítala prítomným poslancom žiadosť Okresného súdu 

Košice I. o voľbu prísediaceho na volebné obdobie 2018-2021 a predniesla návrh na voľbu. 

 
Hlasovania 

 
 Hlasovanie číslo 101 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní: 

volí za prísediacu pre Okresný súd Košice I. na volebné obdobie 2018-2021 pani Annu 

Fülöpovú.  

Číslo: 73 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti:0  

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 101/IV/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 101 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní 

v o l í  

za prísediacu pre Okresný súd Košice I. na volebné obdobie 2018-2021 pani Annu Fülöpovú. 

 
Bod č. 8 – Rôzne 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: 

 
Zápis z rokovania 

Pán poslanec Hudák poznamenal, že v mapke na návrh názvov ulíc chýba ulica za kostolom  

a opýtal sa, či je potrebné teraz realizovať tento projekt. 

Pani starostka odpovedala, že údajne názvy ulíc je veľmi ťažké zlegalizovať a žiadny občan si to nemôže 

zapísať do OP, ale je to potrebné z dôvodu lepšej orientácie záchranných zložiek, rýchlej zdravotnej 

služby, polície, firiem, ale aj z legislatívnej povinnosti. 

Pán poslanec Hudák na to reagoval, že sanitky v súčasnosti už majú GPS a nepotrebujú názvy ulíc. 

Pani starostka doplnila, že podľa zákona musí mať každá obec názvy ulíc, nakoľko to bolo viackrát 

prerokovávané aj s kontrolórom, poslancami a občanmi. Názvy ulíc sú potrebné najmä kvôli ľuďom, 

pretože čísla domov sú rozhádzané a nejdú v poradí za sebou.  

Pán poslanec Szabo povedal, že je to dobré a potrebné hlavne pre ľudí. 

Pani starostka na záver povedala, že sa rozhodneme podľa spätnej väzby ľudí a či bude z ich strany 

záujem a spätná väzba na zasielanie návrhov na názvy jednotlivých ulíc.   

 
Bod č. 9 - Diskusia  

 
V diskusii sa nikto neprihlásil o slovo. Preto pani starostka pristúpila k poslednému 10. bodu rokovania, 

ktorým bol Záver.  

 
Bod. č. 10 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť  

a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 

 

      

  Meno 2/98 5/99 6/100 7/101 

 Ing. Mgr. Miroslav Bačenko ZA ZA ZA ZA  

 Marta Bárányová ZA ZA ZA ZA 

 Ing. Štefan Čamaj N N N N 

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA ZA ZA 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA  ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA 

 Silvia Langová N N N N 

 JUDr. Marta Probalová ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA 

 

  LEGENDA : N – neprítomný, NH – nehlasoval, ZA – hlasoval za, P – hlasoval proti, ZD – zdržal sa, ? – hodnota nie je známa 
 
 

 

 

 

……………………………………… 
        Ing. Marcela Gallová 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Martina Vargová                                        ........................................... 

             

Overovatelia:     

 

Mgr. Katarína Domonkošová                                        ............................................. 

  

 

Jaroslav Szabó                                                                                    ............................................ 


