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   OBEC  SEŇA 

Seňa 200, 044 58 Seňa, Slovenská republika 

IČO 00324698 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Seni, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 04.03.2020 o 18:00 

 

 

Miesto konania: KD Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy neprítomný - 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy neprítomná - 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 18:39 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 18:39 

Jozef Hudák volený člen samosprávy neprítomný - 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 18:39 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy neprítomná - 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 18:39 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 18:39 

 

Priebeh  rokovania 
 

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

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Silvia Langová zástupkyňa starostky obce OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

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

poslanci obecného zastupiteľstva. Svoju neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vopred 

ospravedlnili pani poslankyňa Mgr. Domonkošová, pani poslankyňa Pillárová, pán poslanec Ing. Čamaj 

a pán poslanec Hudák. Pani starostka obce konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení pani 

poslankyňa Silvia Langová a pani poslankyňa Dana Figmiková.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zástupkyňa starostky obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 
1. Otvorenie (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice). 
2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 až 2022. 

5. Schválenie rozpočtu obce a jeho programov na roky 2020 – 2022. 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019. 

7. Prerokovanie nájomnej zmluvy s firmou Arcus Signum, s.r.o. pre potreby IBV. 

8. Rôzne. 

9. Diskusia. 

10. Záver.  

 
Zápis z rokovania 

Pani starostka obce navrhla, aby sa pod programu č. 7 vyhodiť, nakoľko predložená zmluva nebola 

prerokovaná a overená právnikom obce. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 84 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

s pozmeňujúcim návrhom. 

Číslo: 84 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 84/I/2020 

 

Schválené hlasovaním č. 84 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 3 –Kontrola uznesení 

 

Pani starostka obce prečítala uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva  

zo dňa 30.12.2019: 

 

Správa č. 1/2020 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 30.12.2019  - ku dňu 04.03.2020. 

 

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. 82/XIII/2019 až 83/XIII/2019. 
 

Uznesenie č. 82/XIII/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schválilo prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 83/XIII/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schválilo VZN č. 4/2019 o zrušení Školskej jedálne, Seňa 507 ako súčasti 

Základnej školy, Seňa 507 a o zriadení Školskej jedálne, Seňa 507.  

 

Bod č. 4 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 až 

2022 
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Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Silvia Langová zástupkyňa starostky obce OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania hlavný kontrolór obce predložil na prerokovanie dôvodovú správu a odborné 

stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 až 2022. Kontrolór predloženým odborným stanoviskom 

odporučil rozpočet obce na rok 2020 schváliť v súlade s jeho návrhom. V rámci tohto bodu rokovania sa 

nikto neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 85 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 až 2022. 

Číslo: 85 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 85/I/2020 

Schválené hlasovaním č. 85 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 až 2022. 

.        

Bod č. 5 – Schválenie rozpočtu obce a jeho programov na roky 2020 – 2022.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Silvia Langová zástupkyňa starostky obce OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu rokovania pani starostka obce priblížila všetkým prítomným, že na obecný úrad 

bol doručený e-mail so žiadosťou o vysvetlenie jednotlivých položiek rozpočtu. Bližšia špecifikácia bola 

zaslaná všetkým poslancom obecného zastupiteľstva. Pracovné stretnutie poslancov sa konalo 

27.02.2020, ktorého sa zúčastnili štyria poslanci. Dodala, že programy k rozpočtu obce spájajú rovnaké 

skupiny výdavkov. V rámci tohto bodu rokovania sa nikto neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 86 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na roky 

2020 – 2022.       

Číslo: 86 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 85/I/2020 

Schválené hlasovaním č. 85 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

rozpočet obce a jeho programy na roky 2020 – 2022. 
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Bod č. 6 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Silvia Langová zástupkyňa starostky obce OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V zmysle platnej legislatívy, hlavný kontrolór obce predložil v tomto bode správu o kontrolnej činnosti za 

predchádzajúci rok. Nikto sa neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 87 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce za rok 2019.       

Číslo: 87 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 87/I/2020 

Schválené hlasovaním č. 87 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019. 

 

Bod č. 7 – Prerokovanie nájomnej zmluvy s firmou Arcus Signum, s.r.o. pre potreby IBV.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Silvia Langová zástupkyňa starostky obce OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Firma Arcus Signum, s.r.o. pripravila nájomnú zmluvu, nakoľko k zmluve mala pani starostka výhrady 

k článku III. Účel nájmu, presunula tento bod rokovania na najbližšie rokovanie, aby odborné stanovisko 

zaujal aj náš právny zástupca. 

 

 

Bod č. 8 – Rôzne.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Silvia Langová zástupkyňa starostky obce OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania pani starostka navrhla prejednať termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na 

tento rok. Navrhla tieto termíny: 

04.06.2020 

03.09.2020 

27.11.2020 

Po prednesení návrhu sa prešlo k hlasovaniu. 
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 88 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva.       

Číslo: 88 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 88/I/2020 

Schválené hlasovaním č. 88 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Bod č. 9 – Diskusia. 

 

Zápis z rokovania: 

Pán poslanec Ficzere sa zaujímal o separovaný zber, či by nebolo možné do domácnosti nakúpiť viac 

nádob na zber. Pani starostka obce, že to možné nie je, nakoľko obec dotuje len 1 nádobu na separovaný 

zber pre nehnuteľnosť. Dodala však, že by bolo možné prijať uznesenie, kde by sa uznieslo, že nádoba  

na separovaný zber bude daná na domácnosť a nie nehnuteľnosť. 

Pani poslankyňa Figmiková sa informovala, či by sa zber separovaného odpadu nemohol posilniť aspoň 

cez letné prázdniny tak ako je to v iných obciach. Pani poslankyňa Langová prisľúbila, že túto situáciu 

bude riešiť so spoločnosťou Kosit. 

Pán Vaško sa opýtal, prečo nebol preložený termín obecného zastupiteľstva, keď sa vedelo, že sa 

nezúčastní veľa poslancov z dôvodu jarných prázdnin a dodal, že je obrovský problém v obci s pitnou 

vodou. Pani starostka obce odpovedala, že toto bol najvýhodnejší termín zasadnutia a piati poslanci 

potvrdili prítomnosť na zasadnutí a preto nebolo nutné ho preložiť. Dodala ešte, že stále sa pracuje 

s takým materiálom aký máme k dispozícií. A čo sa týka rozpočtu, bol vyvesený na stránke obce 15 dní 

a aj občania sa môžu zaujímať o jednotlivé jeho položky.  

Ohľadom pitnej vody pani poslankyňa Langová vyzvala občanov, aby dali určitý postup riešenie tejto 

problematiky, pretože obec pre to už urobila všetko čo vedela. 

Pani starostka obce takisto poprosila a vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva, že by bolo potrebné 

vykonať sčítanie zvierat v obci, skontrolovať používanie žúmp a ich vývoz za minulý rok a takisto 

kontrolovať počet nádob a ich vyplatenie za komunálny odpad. Poslanci obecného zastupiteľstva s týmto 

návrhom súhlasili a budú mať prerozdelené jednotlivé ulice obce.  

Pán poslanec Szabo reklamoval rozbitú nádobu na separovaný odpad pri Potravinách Jaro Szabo. Pani 

poslankyňa Langová odpovedala, že je potrebné takúto situáciu nahlásiť, nádoba sa následne odfotí, 

odošle sa do spoločnosti Kosit a oni ju prídu vymeniť. 

Pán Čoma sa sťažoval na dažďovú vodu, ktorá im stojí na ceste pred domom a tvoria sa obrovské mláky. 

Pani starostka prisľúbila, že sa na to pošle pozrieť kompetentných a bude sa táto problematika riešiť. 

Pán Vaško sa vrátil k téme znečistenej pitnej vody a dodal, že najväčším znečisťovateľom je spoločnosť 

U.S.Steel Košice a navrhol zapojiť do tejto problematiky kompetentných ľudí a apelovať na obec 

Kechnec ohľadom vodojemu a riešiť to. V minulosti sa v tejto lokalite používala ako kojenecká voda 

a teraz to predstavuje obrovský problém. 

Pani starostka obce odpovedala, že budeme opätovne kontaktovať životné prostredie Košice – okolie, 

pracovníkov vodných tokov, nakoľko vodohospodársky podnik nám v tomto nepomôže.  

Pán Kolivoško navrhol prijať uznesenie ohľadom znečistenia vody zo Sokolianskeho potoka. 

Pani poslankyňa Langová na záver dodala, že veľkoobjemové kontajnery budú v obci pristavené 

27.03.2020.  

 

Bod č. 10 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom za účasť 

a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

       

  Meno 2/84 4/85 5/86 6/87 8/88 

 Ing. Štefan Čamaj N N N N N  

 Mgr. Katarína Domonkošová N N N N N 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák N N N N N 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová N N N N N 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková ZA 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:      

 

Silvia Langová                                                                ............................................ 

  

 

Dana Figmiková                                                                              ............................................ 


