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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 05.12.2018 o 17:30 

 

 

Miesto konania: KD Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný  17:30 - 19:09 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 17:30 - 19:09 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný  17:30 - 19:09 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 17:30 - 19:09 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 17:30 - 19:09 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:30 - 19:09 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 17:30 - 19:09 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný  17:30 - 19:09 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná 17:30 - 19:09 

 

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 všetci poslanci 

obecného zastupiteľstva. Pani starostka konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za 

zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení pán poslanec 

Jaroslav Szabó a pán poslanec Jozef Hudák.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia a kontrola uznesení 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

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

3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5. Prezentácia činnosti Obecného úradu. 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 

7. a) Schválenie zámennej zmluvy medzi firmou Arcus Signum s.r.o. a obcou Seňa,   

     b) návrh na vklad zámennej zmluvy do katastra nehnuteľností, 

8. Rozpočtové opatrenie. 

9. Poverenie starostky obce vykonávaním zmien v rozpočte obce. 

10. Zásady odmeňovania poslancov.  

11. Rôzne.  

a) žiadosť Márie Juhásovej o odkúpenie obecného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

12. Diskusia. 

13. Záver.   

 
Zápis z rokovania 

Pani starostka obce navrhla vypustiť bod č. 10 z programu rokovania z dôvodu potreby odstránenia 

určitých nedostatkov.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 11 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 11 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 11/II/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 11 

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 22.11.2018: 

 

Správa č. 9/2018 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 22.11.2018  - ku dňu 05.12.2018. 

 

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/I/2018 až 10/I/2018. 

 

Uznesenie č. 1/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI: 

a) berie na vedomie: 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva;  
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2. vystúpenie novozvoleného starostu; 

b) konštatuje, že:  

1. novozvolená starostka obce Seňa Ing. Marcela Gallová zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce. 

2. novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva obce Seňa: 

o Ing. Štefan Čamaj 

o Mgr. Katarína Domonkošová 

o Gabriel Ficzere  

o Dana Figmiková  

o Jozef Hudák  

o Silvia Langová  

o Ľudmila Pillárová  

o Jaroslav Szabó  

o MUDr. Andrea Vašková  

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 2/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 3/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI poveruje poslanca Gabriela Ficzere zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 

a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 4/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI zriaďuje na volebné obdobie 2018 až 2022 nasledovné komisie a určuje 

náplň práce k ich činnosti: 

1. komisiu pre ochranu verejného záujmu,  

2. komisiu pre financie, rozpočet  a majetok obce,  

3. komisiu pre kultúru, rozvoj a propagáciu,  

4. komisiu pre šport, športové a voľnočasové aktivity. 

 

Uznesenie č. 5/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI volí:  

a) za predsedov jednotlivých komisií: 

1. poslankyňu Ľudmilu PILLÁROVÚ - komisia pre ochranu verejného záujmu, 

2. poslanca Ing. Štefana ČAMAJA - komisia pre financie, rozpočet a majetok obce,   

3. poslankyňu Silviu LANGOVÚ - komisia pre kultúru, rozvoj a propagáciu, 

4. poslanca Jozefa HUDÁKA - komisia pre šport, športové a voľnočasové aktivity.  

 

b) za členov komisie pre ochranu verejného záujmu: 

Mgr. Katarínu Domonkošovú, Gabriela Ficzere, Jozefa Hudáka a MUDr. Andreu Vaškovú. 

 

Uznesenie č. 6/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje za sobášiacich poslanca Gabriela Ficzere a poslankyňu Silviu 

Langovú.   

 

Uznesenie č. 7/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie že poverený zastupovaním starostky obce vo volebnom 

období 2018  - 2022 bude poslankyňa Silvia Langová ako dlhodobo uvoľnená zo zamestnania na výkon 

tejto funkcie. 

 

Uznesenie č. 8/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje v súlade s § 25 ods.7 zákona Slovenskej Národnej Rady 

369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat pre zástupkyňu starostky obce pani 
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Silviu Langovú  vo výške 65 % zo základného platu starostky obce s účinnosťou od 22.11.2018. 

 

Uznesenie č. 9/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI určuje v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zbierky o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostke obce Seňa  

Ing. Marcele Gallovej s účinnosťou od 22.11.2018 podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej Rady SR č. 

253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov v znení neskorších 

predpisov zvýšený o 26 % podľa § 4 ods.2 citovaného zákona s následnou valorizáciou podľa vývoja 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v Národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR. 

 

Uznesenie č. 10/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva  

na rok 2019 v termínoch: 27.02.2019 (streda), 20.05.2019 (pondelok), 20.08.2019 (utorok), 15.11.2019 

(piatok). 

 
 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Ing. Čamaj poukázal v zrušenom bode č. 10 – zásady odmeňovania poslancov na duplicitu 

článku č. 3 a článku č. 7 z predchádzajúceho článku.  

 

Bod č. 5 – Prezentácia činnosti obecného úradu 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce odprezentovala činnosť Obecného úradu od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

 

Bod č. 6 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 12 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti na 

I. polrok 2019.  

Číslo: 12 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 12/II/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 12 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.  

 

 

Bod č. 7 – Schválenie zámennej zmluvy medzi firmou Arcus Signum s.r.o. a obcou Seňa, 

návrh na vklad zámennej zmluvy do katastra nehnuteľností  

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 

Schválenie zámennej zmluvy medzi firmou Arcus Signum s.r.o. a obcou Seňa  
Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania priblížila zámennú zmluvu medzi Obcou Seňa 

a spoločnosťou Arcus Signum s.r.o. prítomným poslancom obecného zastupiteľstva a takisto prítomným 

občanom. Pán poslanec Ing. Čamaj sa v súvislosti s predmetom zmluvy opýtal, či sa pôvodná cesta 

presúva za pozemky v lokalite Nová Seňa, pričom mu pani starostka obce priblížila, že ide o pozemok 

v súkromnom vlastníctve a o zámenu, ktorá so sebou neprináša žiaden finančný prospech.  

Obyvateľ obce, pán Kolivoško sa pýtal aký úžitok pre obec z tejto zámennej zmluvy plynie. Pani 

starostka vysvetlila pánovi Kolivoškovi územný plán obce Seňa, pričom mu poskytla aj potrebný materiál 

na ozrejmenie. Pán poslanec Szabo v predmetnej veci argumentoval s tým, že je nelogické robiť cestu  

pri koncoch záhrad ostatných obytných domov a navrhol cestu pred domami. Dodal ešte, že k predmetnej 

veci sa mali najprv vyjadriť tí občania, ktorí bývajú v predmetnej lokalite. Pani poslankyňa Langová  

ešte dodala, že cesta robená za záhradami je preto, lebo kanál nie je možné vybudovať vpredu, ale vzadu 

za obytnými domami. Pán poslanec na to reagoval, že firme Arcus Signum ide iba o zisk a nie o efekt 

a bol by radšej keby išlo o obyvateľa Sene.   

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 13 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

schvaľuje zámennú zmluvu bez akejkoľvek finančnej a vecnej náhrady medzi firmou 

Arcus Signum s.r.o. a obcou Seňa zo dňa 25.10.2018. Zámena pozemkov sa uskutoční 

podľa geometrického plánu č. 106/2018 spoločnosťou SK GEO s.r.o. overeného 

Okresným úradom Košice – okolie, katastrálnym odborom dňa 03.10.2018 pod číslom 

1399/2018 a to: 

a) obec Seňa nadobúda do výlučného vlastníctva parcelu registra „C“ č. 1468/262 

– orná pôda o výmere 445 m
2
, 

b) firma Arcus Signum, s.r.o. nadobúda do výlučného vlastníctva diely 1 - 9 

o celkovej výmere 445 m
2 
 ornej pôdy v nasledovnom členení: 

- diel 1 o výmere 61 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/255, 

- diel 2 o výmere 125 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/256, 

- diel 3 o výmere 20 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/112, 

- diel 4 o výmere 68 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/259, 

- diel 5 o výmere 5 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/258, 

- diel 6 o výmere 1 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/220, 
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- diel 7 o výmere 72 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/219, 

- diel 8 o výmere 21 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/113, 

- diel 9 o výmere 72 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/237.  

Číslo: 13 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 13/II/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 13 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

zámennú zmluvu bez akejkoľvek finančnej a vecnej náhrady medzi firmou Arcus Signum s.r.o. a obcou 

Seňa zo dňa 25.10.2018. Zámena pozemkov sa uskutoční podľa geometrického plánu č. 106/2018 

spoločnosťou SK GEO s.r.o. overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálnym odborom dňa 

03.10.2018 pod číslom 1399/2018 a to: 

c) obec Seňa nadobúda do výlučného vlastníctva parcelu registra „C“ č. 1468/262 – orná pôda 

o výmere 445 m
2
, 

d) firma Arcus Signum, s.r.o. nadobúda do výlučného vlastníctva diely 1 - 9 o celkovej výmere 445 

m
2 
 ornej pôdy v nasledovnom členení: 

- diel 1 o výmere 61 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/255, 

- diel 2 o výmere 125 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/256, 

- diel 3 o výmere 20 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/112, 

- diel 4 o výmere 68 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/259, 

- diel 5 o výmere 5 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/258, 

- diel 6 o výmere 1 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/220, 

- diel 7 o výmere 72 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/219, 

- diel 8 o výmere 21 m
2
 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/113, 

- diel 9 o výmere 72 m2 sa pričleňuje k parcele registra „C“ č. 1468/237. 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

 

Zápis z rokovania 

 

Návrh na vklad zámennej zmluvy do katastra nehnuteľností 
Na základe schválenej zámennej zmluvy je potrebné schváliť aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností.  

 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 14 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

schvaľuje návrh na vklad zámennej zmluvy zo dňa 25.10.2018 do katastra 

nehnuteľností medzi obcou Seňa a firmou Arcus Signum, s.r.o. 

Číslo: 14 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 1 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 14/II/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 14 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

návrh na vklad zámennej zmluvy zo dňa 25.10.2018 do katastra nehnuteľností medzi obcou Seňa 

a firmou Arcus Signum, s.r.o. 

 

Bod č. 8 – Rozpočtové opatrenie  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania navrhla, aby finančné prostriedky vo výške 7.207 €, 

ktoré boli získané dohodovacím konaním z Ministerstva školstva boli zapracované do rozpočtového 

opatrenia č. 11/2018 a otvorila diskusiu k tomuto bodu. Keďže sa nikto neprihlásil o slovo, prešlo  

sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 15 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11/2018.  
Číslo: 15 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 15/II/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 15 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

rozpočtové opatrenie č. 11/2018. 

 
Bod č. 9 – Poverenie starostky obce vykonávaním zmien v rozpočte obce 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na základe usmernenia lektorkou na absolvovanom školení ohľadom zmien v rozpočte, pani starostka 

obce navrhla prijať poverenie pre starostku obce – vykonávaním zmien v rozpočte obce v tomto 

volebnom období a predostrela svoj návrh.  

Pán poslanec Ing. Čamaj nemal žiadne výhrady k účelovo viazaným príjmom, avšak výhrady mal k bodu 

c – financie v prípade potreby – navrhol sumu znížiť na 3.000 €, nakoľko nevidí dôvod disponovať 

s takým obnosom peňazí. 
Pán poslanec Gabriel Ficzere sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia obecného zastupiteľstva – 18:34 hod.  
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Pani starostka vysvetlila pánovi poslancovi Ing. Čamajovi, že suma 5.000 € nie je kvantum peňazí, ale ide 

o skúsenosti z praxe, kde väčšinou tvorí 50 % materiál a 50 % práca. Dodala ešte, že práve toto 

obmedzenie brzdí prácu, nakoľko je neustále potrebné zvolávať zasadnutie.  

Pán poslanec Ing. Čamaj navrhol aj napriek argumentom 3.000 € a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 16 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov rozsah zmien rozpočtu obce Seňa, ktoré môže vykonať 

starosta obce:  

a) pri všetkých účelovo určených finančných prostriedkoch poskytnutých obci –  

bez obmedzenia, 

b) pri finančných prostriedkoch poskytnutých podľa § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 

Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov – bez obmedzenia, 

c) pri daroch, ak darca určí účel daru - bez obmedzenia, 

d) pri ostatných finančných prostriedkoch v maximálnej výške 3.000,- eur  

pri zmenách v rámci jednotlivých položiek platného rozpočtu obce Seňa.  

Číslo: 16 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 16/II/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 16 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

rozsah zmien rozpočtu obce Seňa, ktoré môže vykonať starosta obce: 

a) pri všetkých účelovo určených finančných prostriedkoch poskytnutých obci –  

bez obmedzenia, 

b) pri finančných prostriedkoch poskytnutých podľa § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 

– bez obmedzenia, 

c) pri daroch, ak darca určí účel daru - bez obmedzenia, 

d) pri ostatných finančných prostriedkoch v maximálnej výške 3.000,- eur  

pri zmenách v rámci jednotlivých položiek platného rozpočtu obce Seňa. 

 

 

Bod č. 10 – Zásady odmeňovania poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

ZRUŠENÝ BOD 
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Bod č. 11 – Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Žiadosť Márie Juhásovej o odkúpenie obecného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Pani starostka len ozrejmila poslancom, že ide len o zisťovanie vôle poslancov na odpredaj, nakoľko  

je predmetný pozemok v užívaní rodiny od roku 1967 a je potrebné vypracovať aj geometrický plán. 

Pán poslanec Ing. Čamaj nemá námietky k odpredaju, ale prečo ide o formu osobitného zreteľa. Navrhol, 

aby sa to predalo priamym predajom a v skutočnej cene podľa zákona č. 138/1991 o všeobecnej hodnote 

majetku. Pani starostka však dodala, že stále sa to bude predávať podľa osobitného zreteľa. Pán poslanec 

Ing. Čamaj dodal, že je potrebné zistiť verejný záujem a oceniť, či ide o pozemky malej hodnoty 

a výmery, na čo pani starostka dodala, že cena podľa vyhlášky nie je smerodajná a potrebujeme znalecký 

posudok.  Je potrebná objektívnosť, spravodlivosť a rovnaká cena.  

 

Bod č. 12 – Diskusia 

Pani Cibuľová sa opýtala na šachtu, ktorá nevyhovuje VVS, nakoľko majú v jednej šachte aj vodovodnú 

aj kanalizačnú prípojku a potrebujú ju prerobiť. Pani poslankyňa Langová prisľúbila pomoc a dohodla sa 

na stretnutí s pani Cibuľovou. 

 

Bod č. 13 – Záver 

 

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

a ich pozornosť. 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

        

  Meno 2/11 6/12 7/13 7/14 8/15 9/16 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA ZA  

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA N 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA P P ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

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

      

 

Zapisovateľka: 

 

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

Overovatelia:      

 

Jozef Hudák                                                                    ............................................ 

  

 

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


