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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 04.06.2020 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 18:00 – 20:36 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 20:36 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 20:36 

Jozef Hudák volený člen samosprávy neprítomný 18:00 – 20:36 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 20:36 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy neprítomná 18:00 – 20:36 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy neprítomný - 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 20:36 

 

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 obce privítala obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli prítomní siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. Svoju neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vopred 

ospravedlnili pán poslanec Ing. Čamaj a pán poslanec Szabo. Pani starostka obce konštatovala, že 

zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Vargová a za overovateľov 

zápisnice boli určení pani poslankyňa MUDr. Vašková a pani poslankyňa Figmiková.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

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

3. Kontrola uznesení. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020. 

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019. 

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019. 

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 

8. Prerokovanie nájomnej zmluvy s firmou Arcus Signum, s.r.o. 

9. Prerokovanie rozhodnutia úradu geodézie, kartografie a katastra SR vo veci rodiny Buhlovej. 

10. Rôzne. 

11. Diskusia. 

12. Záver.  

 
Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 89 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

s pozmeňujúcim návrhom. 

Číslo: 89 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 89/II/2020 

 

Schválené hlasovaním č. 89 

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 04.03.2020: 

 

Správa č. 2/2020 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 04.03.2020  - ku dňu 04.06.2020. 

 

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. 84/I/2020 až 88/II/2020. 
 

Uznesenie č. 84/I/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva s pozmeňujúcim 

návrhom.   

 

Uznesenie č. 85/I/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2020 až 2022.   

 

Uznesenie č. 86/I/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na roky 2020 – 2022. 

 

Uznesenie č. 87/I/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 

2019.   
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Uznesenie č. 88/I/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva hlavný kontrolór obce – 18:04 hod. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 90 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje plán kontrolnej činnosti  hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2020.  

Číslo: 90 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 90/II/2020 

Schválené hlasovaním č. 90 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020. 

.        

Bod č. 5 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 

2019 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania hlavný kontrolór obce predložil na prerokovanie odborné stanovisko k návrhu 

záverečného účtu obce za rok 2019. Kontrolór predloženým odborným stanoviskom odporučil záverečný 

účet obce za rok 2019 schváliť v súlade s jeho návrhom.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 91 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019.  

Číslo: 91 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 91/II/2020 

Schválené hlasovaním č. 91 

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 záverečného účtu obce za rok 2019. 
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Bod č. 6 – Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Záverečný účet je komplexné spracovanie údajov o rozpočtovom hospodárení obce. Výsledkom 

rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 je prebytok vo výške 263.085,74 €, z ktorého po vylúčení 

nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, pani starostka obce navrhla previesť do 

rezervného fondu 151.258,67 €.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 92 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje: 

a) záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad; 

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  

vo výške 151.258,67 €.  

Číslo: 92 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 92/II/2020 

Schválené hlasovaním č. 92 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

a) záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad; 

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  

vo výške 151.258,67 €. 

 

Bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania. Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová  

sa informovala ohľadom sčítania obyvateľstva – či bude ščítanie financované prostredníctvom dotácie 

alebo s finančných prostriedkov obce, čo by znamenalo pre obec výdaj. Pani starostka odpovedala,  

že celý proces ščítania obyvateľstva bude hradený formou dotácie. Ďalej mala pani poslankyňa Mgr. 

Domonkošová otázku ohľadom položky súdne poplatky, na čo pani starostka odpovedala, že ide o súdne 

trovy v súvislosti so sporom s pánom Bačenkom a dodala, že obec ešte očakáva ďalšie súdne trovy, ktoré 

bude potrebné uhradiť a to vo výške 3.500 €.  

Nikto z ostatných prítomných sa neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 93 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2020.  

Číslo: 93 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 93/II/2020 

Schválené hlasovaním č. 93 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020.  

 

Bod č. 8 – Prerokovanie nájomnej zmluvy s firmou Arcus Signum, s.r.o. pre potreby IBV.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania vysvetlila, že ide o zmluvu, ktorá bola 

skontrolovaná a upravená právnikom obce a vysvetlila, že v tejto lokalite je v budúcnosti naplánovaná 

výstavba rodinných domov a je potrebné, aby sme mysleli do budúcna na IBV. Taktiež dodala, že 

existujúci vodovod je síce v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, no my ako obec 

môžeme vodovod budovať, ktorý potom prevedieme Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako 

prevádzkovateľom. Vysvetlila aj problematiku ohľadom prenájmu a dodala že nájom nemôže byť 

bezodplatný. Pán poslanec Ficzere sa opýtal, či uvedený nájom sa vzťahuje na celý pozemok, pričom mu 

pani starostka odpovedala, že áno a dodala, že nájom je uzatvorený na 50 rokov, pričom hlavný kontrolór 

obce dodal, že dĺžka nájmu sa počíta podľa životnosti vodovodu. Pani poslankyňa Figmiková sa tiež 

informovala, či obec bude môcť žiadať dotáciu, ak nepreukáže vlastníctvo, pričom pani starostka 

odpovedala, že dôležité je, že je uzavretá nájomná zmluva, ktorá musí byť minimálne na 10 rokov kvôli 

preukázaniu udržateľnosti projektu. 

Nikto ostatný z prítomných poslancov sa neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 94 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje nájomnú zmluvu s firmou Arcus Signum, 

s.r.o. pre potreby IBV v lokalite Východ v zmysle schváleného územného plánu a obce 

schválenej projektovej dokumentácie obce pre výstavbu vodovodu a kanalizácie.   

Číslo: 94 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 6 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 94/II/2020 

Schválené hlasovaním č. 93 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

nájomnú zmluvu s firmou Arcus Signum, s.r.o. pre potreby IBV v lokalite Východ v zmysle 

schváleného územného plánu a obce schválenej projektovej dokumentácie obce pre výstavbu 

vodovodu a kanalizácie.   

 

Bod č. 9 – Prerokovanie rozhodnutia úradu geodézie, kartografie a katastra SR vo veci rodiny 

Buhlovej 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania vysvetlila, že Pán Pavol Buhla a pani Marta 

Buhlová, rod. Reváková v minulosti podali žiadosť o odkúpenie obecnej parcely č. 93/21. Geodetickým 

zameraním geodetov došlo k rozporu s pôvodným zameraním veľkého geometrického plánu bývalého 

štatutára obce a preto rodina Buhlová podala prípad na prešetrenie odboru katastrálnej inšpekcie, ktorá 

potvrdila neoprávnené vlastníctvo obce. Obec podanie postúpila právnemu zástupcovi, ktorý namietal,  

že pôvodná žiadosť je neakceptovateľná a žiadatelia musia predložiť novú žiadosť, nakoľko v pôvodnej 

ide o kúpu pozemku a v súčasnosti inšpekcia podala stanovisko k vlastnému pozemku žiadateľov. 

Žiadatelia síce podali žiadosť o uvedenie výmery ich pozemku do stavu v čase jeho nadobudnutia,  

ale právny zástupca obce pripraví zmluvu v zmysle stanov obce o nakladaní s majetkom obce. Právny 

zástupca takisto určí presnú formuláciu a identifikáciu parciel ako aj ich návrh pre odčlenenie. Zmluvou 

o vysporiadaní pozemkov sa prinavráti do pôvodného stavu pozemok žiadateľov vo výmere tak ako bol 

v minulosti pri jeho nadobudnutí. Po vysvetlení otvorila diskusiu. 

Pán poslanec Hudák navrhol najprv prerokovať žiadosť od pani Olexovej, ktorá súvisí s predmetným 

prípadom. Pani starostka odpovedala, že aj keď to súvis má, chcela by, aby sa najprv prerokovala táto 

žiadosť a vyzvala pani Buhlovú, aby priblížila prebiehajúcu problematiku. Pani Buhlová opísala situáciu 

ako prebehla zámena pozemkov medzi rodinou Buhlovou a obcou Seňa – išlo o istú formu nátlaku  

zo strany, ktorá dohnala rodinu Buhlovú podpísať predmetnú zámennú zmluvu, avšak zistili, že po rokoch 

nedisponujú takou rozlohou pozemku (majetku), ktorý si zakúpili. Pani poslankyňa MUDr. Vašková  

sa informovala ohľadom rozlohy pozemku, nakoľko podľa katastra nehnuteľností je na liste vlastníctva 

zapísaná rozloha 931 m
2 

, pričom uvádza, že má 872 m
2
. Pani starostka obce na túto poznámku 

odpovedala, že čísla nesedia na katastri nehnuteľností preto, lebo došlo k zámennej zmluve. Pani Buhlová 

odpovedala, že bola vydieraná a viac dala ako dostala. Dodala, že dáva poslancom jeden mesiac  

na rozhodnutie, inak tento prípad dá na súdne pojednávanie. Pani starostka vyzvala poslancov, aby  

sa vyjadrili, či sú za, aby pripravila zmluvu na 100 m
2
 pre rodinu Buhlovú, pričom s týmto návrhom 

predbežne súhlasili. 

Nikto ďalší z prítomných poslancov sa neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 95 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa poveruje starostku obce k príprave zmluvy 

o vysporiadaní pozemkov medzi obcou Seňa a pánom Pavlom Buhlom a Martou 

Buhlovou, rod. Revákovou bytom Seňa 539.  

Číslo: 95 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 6 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 95/II/2020 

Schválené hlasovaním č. 95 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

p o v e r u j e    

starostku obce k príprave zmluvy o vysporiadaní pozemkov medzi obcou Seňa a pánom Pavlom 

Buhlom a Martou Buhlovou, rod. Revákovou bytom Seňa 539.   

 

Bod č. 10 – Rôzne.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Silvia Langová zástupkyňa starostky obce OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

A. Žiadosť o odkúpenie parcely od p. Beáty Olexovej 

Pani starostka obce pred zasadnutím obecného zastupiteľstva poslala poslancom emailovú žiadosť pani 

Olexovej ohľadom odkúpenie parcely, ktorá bola podľa jej slov v užívaní jej rodiny po dlhé roky. Pani 
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starostka však navrhla, aby sa táto žiadosť prerokovala až potom, keď bude vyriešená problematika 

s rodinou Buhlovou. 

 

B. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnom majetku – Domonkošová 

Pani Petra Domonkošová s manželom Júliusom Domonkošom doručili na obecný úrad v Seni dňa 

29.05.2020 Žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnom majetku z dôvodu plynovej prípojky 

k rodinnému domu, ktorá prechádza cez obecný majetok – pozemok č. 3532/21 vedenom na LV č. 11001.  

Starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Hudák sa opýtal, či sa bude so žiadateľmi 

robiť nájomná zmluva, na čo mu pani starostka odpovedala, že je možné urobiť iba zmluvu o zriadení 

vecného bremena a dodala, že na pozemku, kde je vedená prípojka sa nedá postaviť žiadna budova 

a prešlo sa k hlasovaniu.   

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 96 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zriadenie vecného bremena na obecnom 

majetku – pozemku č. 3532/21 vedenom na LV č. 11001 o prechádzaní plynovej 

prípojky k rodinnému domu. 

Číslo: 96 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 96/II/2020 

Schválené hlasovaním č. 96 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena na obecnom majetku – pozemku č. 3532/21 vedenom na LV č. 11001 

o prechádzaní plynovej prípojky k rodinnému domu. 

 

C. Vstup obce Seňa do Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

VVS, a.s. evidovala k 31.12.2018 771 akcionárov. Z nich má 97 % podiel na základnom imaní menší ako 

0,5 %. Skupina 21 akcionárov, teda 3 % zo všetkých akcionárov disponujú s viac ako 50 % všetkých 

hlasov. Túto dominantnosť a presadzovanie svojich názorov nedokážu malí akcionári so zreteľom na 

minimálny počet akcií. Preto sa rozhodli založiť Klub akcionárov, ktorý budú presadzovať názory 

väčšiny najmä s ich prospechom. Kluby akcionárov sú netradičné pre SK, naopak v zahraničí je to bežné 

a štandardné zastúpenie. Pán poslanec Hudák sa opýtal, či bude potrebné platiť poplatky za členstvo, ale 

pani starostka odpovedala, že je to bez poplatku. Pán poslanec Ficzere sa opýtal, či by nebolo možné tieto 

akcie predať. Pani starostka odpovedala, že predávanie akcií nie je pre obec veľmi prospešné a prešlo sa 

k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 97 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

a) berie na vedomie znenie stanov KA VVS OZ; 

b) schvaľuje účasť obce Seňa v združení Klub akcionárov Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. so sídlom Hlavné námestie 356/5, 81101 

Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52861058, Registračné 

číslo: VVS/1-900/90-58096, Registrovaný úrad: MV SR; 

c) poveruje starostku obce, aby vykonala všetky potrebné úkony súvisiace so 

vznikom členstva v KA VVS OZ v zmysle príslušných právnych predpisov 

a stanov KA VVS OZ.  

Číslo: 97 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 97/II/2020 

Schválené hlasovaním č. 97 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

a) berie na vedomie znenie stanov KA VVS OZ; 

b) schvaľuje účasť obce Seňa v združení Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., o.z. so sídlom Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava – Staré Mesto, 

Slovenská republika, IČO: 52861058, Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096, Registrovaný 

úrad: MV SR; 

c) poveruje starostku obce, aby vykonala všetky potrebné úkony súvisiace so vznikom členstva 

v KA VVS OZ v zmysle príslušných právnych predpisov a stanov KA VVS OZ. 

 

D. Odkúpenie parciel v lokalite „Nová Seňa“ 

Žiadatelia pani Eva Kiššová a Štefan Kišš, bytom Seňa 17 listom doručeným 16.03.2020 požiadali 

o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce s parcelným číslom 1468/92 a parcelu číslo 1468/42 z dôvodu 

kosenia a starostlivosti o pozemok. 

 

Dňa 07.05.2020 požiadal Jaroslav Bošňovič, bytom Lesná 11, Čaňa o odkúpenie pozemkov s parcelným 

číslom 1468/42, 1468/91 a 1468/92 vo vlastníctve obce, ktorý je majiteľom stavby – zosilovacej stanice 

umiestnenej na pozemku 1468/91. Pán Bošňovič bol aj na osobnom stretnutí, kde mu bol vysvetlený 

záujem obce o kúpu tejto stavby resp. mu boli prednesené možnosti zámeny (SPF Fedákov Dom) alebo 

zámena jeho stavby s pozemkom v rovnakej hodnote, resp. zámenná zmluva + doplatok. Pán poslanec 

Hudák reagoval, že je potrebné počkať na reakciu Slovenského pozemkového fondu a na základe ich 

rozhodnutia ďalej konať. Dohodlo sa teda, že sa počká do toho času kým neodpovie SPF a prešlo sa 

k ďalšiemu bodu rokovania.  

 

E. Odkúpenie časti obecnej parcely 

Dňa 03.06.2020 bola obci doručená žiadosť pani Kušnírovej, bytom Seňa 216, ktorá kúpila predmetnú 

nehnuteľnosť so súpisným číslom 216 na parcele 600/1 a parcelu č. 600/2. Pôvodný majiteľ mal pozemok 

riadne ohraničený murovaným plotom. Tento plot je však nesprávne vysunutý a zasahuje po celej dĺžke 

viac ako dva metre do pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je evidovaný pod parcelou č. 600/4 a vedený 

ako lesný pozemok. Pani starostka navrhla, že je potrebné, aby žiadateľka vypracovala presný 

geometrický plán a pozemok sa jej odpredá na základe osobitného zreteľa podľa platného všeobecne 

záväzného nariadenia o nakladaní s majetkom obce. 

 

F. Informácie o komunálnom odpade a kanalizácií a dotazník pre občanov 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania vysvetlila informačný list, ktorý dostala každá 

domácnosť do poštovej schránky – komunálny odpad sa bude označovať nálepkami, pričom len občan, 

ktorý má vyrovnaný poplatok za KO na rok 2019 dostane predmetnú nálepku. Pani starostka obce dodala, 

že od 01.01.2021 sa budú nádoby na komunálny odpad čipovať a to znamená že bude možné presné 

identifikovanie nádoby a počet kg za odpad, nakoľko každá smetná nádoba prejde vážením. Po vysvetlení 

otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Hudák navrhol hustejší zber triedeného odpadu a to hlavne na plast. Pani starostka obce 

odpovedala, že pani zástupkyňa mala stretnutie s pracovníčkou spoločnosti Kosit, no nie je možné 

zabezpečiť hustejší zber triedeného odpadu, nakoľko naša obec nevykazovala potrebné čísla 

a nedosahovali sme požadovanú frekvenciu. Pani poslankyňa Langová však dodala, že pani Kundrátová 

zo spoločnosti Kosit ponúkla obci možnosť zakúpiť si hustejší zber triedeného odpadu, pričom cena 

jedného vreca sa pohybuje od 0,98 – 1,10 € plus doprava. Pán poslanec Ficzere navrhol, aby sa zriadil 

zberný dvor výlučne na plasty. Pani starostka súhlasila s nápadom a dodala, že je potrebné to skúsiť raz 

a zistíme, koľko nás vyjde odvoz tohto plastu. Pán poslanec Ficzere ešte dodal, že občan, ktorý donesie 

zviazané vrece s plastom, dostane nové zadarmo.  

Pán poslanec Hudák sa takisto vyjadril k téme Abovského hlásnika a požadoval zrušenie jeho odberu od 

01.01.2021. Pani starostka odpovedala, že na zrušenie odberu je potrebné prijať uznesenie a dodala, že 

Abovský hlásnik predstavuje výdavok 0,50 € na jedného občana. Pani Buhlová sa k téme novín vyjadrila, 
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že by bolo potrebné vydávať nielen Abovský hlásnik, ale aj obecné noviny (2x do roka), aby občania 

vedeli o činnosti obce a obecného úradu. 

Pán Mičko prešiel k téme kanalizácie a žumpy, nakoľko je potrebné dokladovať na obecný úrad doklad 

o pravidelnom vyťahovaní žumpy, aby sa predišlo znečisteniu životného prostredia, nakoľko niektorí 

vypúšťajú tieto splašky na polia alebo na záhradu. Pán Mičko dodal, že on disponuje koreňovou 

čističkou, ktorú si zakúpil za svoje finančné prostriedky, ale je ochotný investovať na napojenie sa na 

kanalizáciu, ak by na Hlavnej ulici bola zrealizovaná hlavná vetva. Pani starostka odpovedala, že na 

dobudovanie kanalizácie v celej obci nemáme dostatok finančných prostriedkov, nakoľko pri rozdávaní 

dotácií uprednostňovali hlavne obce s už rozostavanou kanalizáciou. Obec však opätovne podáva výzvy 

a skúša získať finančné prostriedky od viacerých zdrojov a preto sa postupne buduje kanalizácia v lokalite 

„Nová Seňa“. 

 

G. Investičné zámery, ktoré budú prebiehať v obci v treťom a štvrtom kvartáli 

Pani starostka priblížila projekty, ktoré sa v najbližšej dobe budú v obci realizovať: 

 rekonštrukcia kultúrneho domu; 

 rekonštrukcia elektriny v školskej jedálni; 

 prechod kanalizácie pod potokom; 

 cyklocesta k Hornádu – I. etapa; 

 cyklochodník Nová Seňa; 

 rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice; 

 kanalizácia Nová Seňa v dĺžke 140 m; 

 rekonštrukcia strechy na Dome služieb. 

 

Bod č. 11 – Diskusia. 

 

Zápis z rokovania: 

V diskusii sa nikto z prítomných poslancov ani občanov neprihlásil o slovo, a preto sa prešlo 

k poslednému dvanástemu bodu rokovania.  

 

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 2/89 4/90 5/91 6/92 7/93 8/94 9/95 10/96 10/97 

 Ing. Štefan Čamaj N N N N N N N N N  

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó N N N N N N N N N 

MUDr. Andrea Vašková ZA ZA ZA ZA 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:      

 

MUDr. Andrea Vašková                                                              ............................................ 

  

 

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


