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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 05.02.2019 o 08:00 

 

 

Miesto konania: KD Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy neprítomný - neospravedlnený - 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy neprítomná - neospravedlnená - 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy neprítomný - neospravedlnený - 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná  15:02 – 15:08 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 15:02 – 15:08 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 15:02 – 15:08 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 15:02 – 15:08 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 15:02 – 15:08 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná 15:06 – 15:08 

 

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 šiesti poslanci 

obecného zastupiteľstva. Ostatní neprítomní poslanci svoju účasť na zasadnutí vopred neospravedlnili. 

Pani starostka konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená  

Mgr. Martina Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení pani poslankyňa Ľudmila Pillárová a pán 

poslanec Jaroslav Szabo.    

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia a kontrola uznesení 

 

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 OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5. Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Seni.  

6. Diskusia. 

7. Záver.   

 
Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 19 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 19 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 19/IV/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 19 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 3 –Kontrola uznesení 

 

Pani starostka obce prečítala uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

zo dňa 10.12.2018: 

 

Správa č. 1/2019 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 10.12.2018  - ku dňu 05.02.2019. 

 

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. 17/III/2018 až 18/III/2018. 

 
Uznesenie č. 17/III/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 18/III/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI v rámci projektu „Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Seni“: 

a) berie na vedomie informáciu o projektovom zámere za účelom integrácie primárnej zdravotnej 

starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti; 

b) schvaľuje predloženie projektového zámeru na realizáciu projektu „Budovanie centra integrovanej 

zdravotnej starostlivosti v Seni“; 

c) schvaľuje realizáciu predmetného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie nasledovne: 

 prístavba a rekonštrukcia existujúceho zdravotníckeho zariadenia Seňa 341, 044 58 Seňa, 

 obstarania materiálno-technického vybavenia, 

 obstarania zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, 

 vybudovania IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane vybavenia 

vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 
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 zabezpečenia plnej bezbariérovosti objektu, 

d) schvaľuje predložený návrh Partnerskej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí prejavili 

záujem byť partnermi pri realizácií uvedeného projektu, 

e) schvaľuje predložený návrh Nájomnej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí prejavili 

záujem o prenájom priestorov v uvedenom objekte,  

f) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške minimálne 55.000 EUR.“ 
 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Keďže sa v tomto bode rokovania nikto neprihlásil o slovo prešlo sa k ďalšiemu bodu rokovania. 

 

 

Bod č. 5 – Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania zrušila pôvodné uznesenie o Centre integrovanej 

zdravotnej starostlivosti a následne poprosila zapisovateľku, aby predniesla návrh nového uznesenia.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 20 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

ruší pôvodné uznesenie č. 18/III/2018 zo dňa 05.12.2018 o Centre integrovanej 

zdravotnej starostlivosti v obci Seňa.  

Číslo: 20 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 20/IV/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 19 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

r u š í  

pôvodné uznesenie č. 18/III/2018 zo dňa 05.12.2018 o Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti  

v obci Seňa. 
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Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania prišla na zasadnutie obecného zastupiteľstva poslankyňa MUDr. Andrea 

Vašková.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 20 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI v rámci projektu „Budovanie centra integrovanej 

zdravotnej starostlivosti v Seni“: 

a) berie na vedomie informáciu o projektovom zámere za účelom integrácie 

primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej 

zdravotnej starostlivosti, 

b) schvaľuje predloženie projektového zámeru na realizáciu projektu „Budovanie 

centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa“ a zabezpečenie služieb 

CIZS v minimálnom rozsahu: 

 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný  

v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku 

 lekári poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupní v 

CIZS  

v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku 

 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast 

dostupný  

v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného 

úväzku 

 1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore  

gynekológia - pôrodníctvo dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu 

ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku 

c) schvaľuje realizáciu predmetného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

dotácie nasledovne: 

 prístavba a rekonštrukcia existujúceho zdravotníckeho zariadenia Seňa 341, 044 

58 Seňa 

 obstarania materiálno-technického vybavenia 

 obstarania zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia 

 vybudovania IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane 

vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového 

vybavenia 

 zabezpečenia plnej bezbariérovosti objektu, 

d) schvaľuje predložený návrh Partnerskej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí prejavili záujem byť partnermi pri realizácií uvedeného 

projektu, 

e) schvaľuje predložený návrh Nájomnej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí prejavili záujem o prenájom priestorov v uvedenom objekte,  

f) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu  

vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške  

55 000,00 EUR.“ 

Číslo: 21 Schválený: ÁNO Prítomní: 6  Za: 5 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 21/IV/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 20 

Obecné zastupiteľstvo v SENI v rámci projektu „Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

v Seni“: 

a) berie na vedomie informáciu o projektovom zámere za účelom integrácie primárnej zdravotnej 

starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, 

b) schvaľuje predloženie projektového zámeru na realizáciu projektu „Budovanie centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa“ a zabezpečenie služieb CIZS v minimálnom 

rozsahu: 

 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný  

v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku 

 lekári poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupní v CIZS  

v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku 

 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupný  

v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku 

 1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore  

gynekológia - pôrodníctvo dostupný v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu  

0,2 pracovného úväzku 

c) schvaľuje realizáciu predmetného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 

nasledovne: 

 prístavba a rekonštrukcia existujúceho zdravotníckeho zariadenia Seňa 341, 044 58 Seňa 

 obstarania materiálno-technického vybavenia 

 obstarania zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia 

 vybudovania IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane vybavenia 

vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia 

 zabezpečenia plnej bezbariérovosti objektu, 

d) schvaľuje predložený návrh Partnerskej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

ktorí prejavili záujem byť partnermi pri realizácií uvedeného projektu, 

e) schvaľuje predložený návrh Nájomnej zmluvy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,  

ktorí prejavili záujem o prenájom priestorov v uvedenom objekte, 

f) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu  

vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške  

55 000,00 EUR.“ 

 

Bod č. 6 – Diskusia 

Keďže sa v tomto bode rokovania nikto neprihlásil o slovo, prešlo sa k poslednému bodu rokovania.  

 

Bod č. 7 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa pani starostka poďakovala všetkým prítomným poslancom  

a občanom za účasť a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

     

  Meno 2/19 5/20 5/21 

 Ing. Štefan Čamaj N N N  

 Mgr. Katarína Domonkošová N N N 

 Gabriel Ficzere N N N 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková N N ZD 

……………………………… 
  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:      

 

Ľudmila Pillárová                                                                   ............................................ 

  

 

Jaroslav Szabo                                                                    ............................................ 


