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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 07.09.2021 o 17:00 hod.  

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 17:03 – 18:59 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 17:03 – 18:59 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 17:03 – 18:59 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 17:03 – 18:59 

Jozef Hudák volený člen samosprávy neprítomný - 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:03 – 18:59 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy neprítomná - 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 17:03 – 18:59 

MUDr. Andrea Vašková volený člen samosprávy prítomná 17:03 – 18:59 

 

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. Poslankyňa Ľudmila Pillárová svoju neúčasť na zasadnutí vopred 

ospravedlnila. Pani starostka obce konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku 

bola určená Mgr. Martina Horňáková a za overovateľov zápisnice boli určení pani poslankyňa Mgr. 

Domonkošová Katarína a MUDr. Vašková Andrea.  

 

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). 



2 

 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021.  

6. Monitorovacia správa za I. polrok 2021. 

7. Voľba prísediaceho na volebné obdobie 2022 – 2025.  

8. Schválenie VZN č. 1/2021 o dodržiavaní poriadku a čistoty v obci Seňa. 

9. Schválenie VZN č. 2/2021 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na jej udržiavanie. 

10. Schválenie VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktoré sú zakázané  alebo obmedzené v obci Seňa. 

11. Schválenie VZN č. 4/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky. 

12. Schválenie VZN č. 5/2021 o organizácií miestneho referenda v obci Seňa. 

13. Schválenie VZN č. 6/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev.  

14. Schválenie zámeru odpredaja obecného majetku – pozemku (Kamenárstvo Stone). 

15. Schválenie prenájmu obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce (p. Biák). 

16. Rôzne. 

17. Diskusia. 

18. Záver.  

 

 
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 168 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Číslo: 168 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 168/IV/2021 

 

Schválené hlasovaním č. 168 

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 26.05.2021: 

 

Správa č. 4/2021 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 26.05.2021  - ku dňu 07.09.2021. 

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. 157/III/2021 až 

167/III/2021. 
 

Uznesenie č. 157/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 158/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 



3 

 

Uznesenie č. 159/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 

2020. 

 

Uznesenie č. 160/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

záverečného účtu obce za rok 2020.     

    

Uznesenie č. 161/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje  Záverečný účet obce za rok 2020.      

    

Uznesenie č. 162/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

Uznesenie č. 163/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zámer pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Seňa na roky 2021 – 2027.   

 

Uznesenie č. 164/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje:  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 

v obci Seňa realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej výške 

oprávnených výdavkov 260.739,51 €; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov v sume 13.036,98 €; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 165/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie návrh vybudovania Zariadenia pre seniorov v obci Seňa 

a poveruje Obecný úrad k vypracovaniu znaleckého posudku a geometrického plánu pre prípadný 

odpredaj pozemkov výlučne pre účel vybudovania Zariadenia pre seniorov v obci.          

 

Uznesenie č. 166/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI odporúča vypracovať geometrický plán na odčlenenie časti pozemkov od 

pôvodnej parcely, pozemku registra „C“ č. 403/3 – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 11001, 

katastrálne územie Seňa vo vlastníctve obce.   

 
Uznesenie č. 167/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI odporúča Obecnému úradu pripraviť podklady k založeniu obchodnej 

spoločnosti s ručeným obmedzením obcou Seňa.    

 
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 169 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 169 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 169/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 169 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

b e r i e    n a    v e d o m i e  
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kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania sa žiaden z prítomných poslancov neprihlásil o slovo a prešlo sa k ďalšiemu 

bodu rokovania.   

 

Bod č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2021.  

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka v tomto bode rokovania vysvetlila prítomným poslancov sumu 12.400 €, ktoré získala obec 

z každého otestovaného v čase pravidelne konaného testovania v obci Seňa. Tieto financie obec plánuje 

použiť na výdavky Zdravie Seňa s.r.o., to znamená na lekára, zdravotnú sestru. Ak sa založí účet  

pre Zdravie Seňa s.r.o., tak tieto finančné prostriedky budú prevedené. Čo sa týka zvýšenia prostriedkov 

v oblasti tarifných platov zamestnancov školskej jedálne, ide o odstupné pre kuchára. Navýšenie 

finančných prostriedkov v oblasti prevádzkových strojov a prístrojov bolo z dôvodu nákupu stroja  

na upratovanie veľkých plôch, nakoľko nie sú upratovacie práce v budovách obce zvládnuté – všetky 

tieto financie sú prehodené medzi jednotlivými položkami.  

Pán poslanec Ing. Čamaj sa informoval ohľadom prehodenia finančných prostriedkov z bežných  

na kapitálové výdavky. Pani starostka odpovedala, že to bolo z dôvodu zvýšenia výdavkov za odvádzanie 

a čistenie odpadových vôd a prehodilo sa to z položky zateplenia Domu služieb. Kanalizačné prípojky  

je potrebné dobudovať a nie zrekonštruovať. Takisto vysvetlila, že mnoho obyvateľov obce sa odmieta 

pripojiť na vybudované vodovodné vetvy – touto informáciou disponujeme od samotného riaditeľa VVS, 

a.s. Pán poslanec sa takisto zaujímal o navýšenie všeobecných služieb a nákup prístrojov pre školskú 

jedáleň. Pani starostka vysvetlila, že sa do školskej jedálne zakúpil nový profesionálny robot, na ktorý 

sme získali dotáciu 5.000 €.   

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 170 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2021.    

Číslo: 170 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 6 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 170/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 170 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

Rozpočtové opatrenie č. 5/2021.     
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Bod č. 6 – Monitorovacia správa za I. polrok 2021.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Monitorovaciu správu plnenia programov predkladá obec v zmysle zákona a poskytuje prehľad plnenia 

rozpočtu podľa jednotlivých programov za I. polrok 2021.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 171 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Monitorovaciu správu za I. polrok 2021.         
Číslo: 171 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 171/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 171 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

Monitorovaciu správu za I. polrok 2021.          

 

Bod č. 7 – Voľba prísediaceho na volebné obdobie 2022 – 2025.   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Okresný súd Košice I. vyzval obec Seňa, aby navrhla do komisie občana obce na ďalšie volebné obdobie, 

teda na roky 2022 – 2025. Obec kontaktovala doterajšieho prísediaceho, teda p. Annu Fülöpovú, ktorá 

súhlasila, že bude aj naďalej zastávať túto funkciu. Obec napísala Okresnému súdu Košice I. odporúčanie 

na určenie prísediaceho a dostala vyjadrenie, resp. odporúčanie, ktoré bolo zaslané všetkým poslancom 

v emaily.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 172 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa volí p. Annu Fülöpovú za prísediacu Okresného súdu 

Košice I. na volebné obdobie 2022 – 2025.  

Číslo: 172 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 172/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 172 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

v o l í  

p. Annu Fülöpovú za prísediacu Okresného súdu Košice I. na volebné obdobie 2022 – 2025. 
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Bod č. 8 – VZN č. 1/2021 o dodržiavaní poriadku a čistoty v obci Seňa.    

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Ing. Čamaj v tomto bode rokovania navrhol vynechať bod č. 3 v §4, nakoľko ide 

o nejednoznačnú formuláciu, ktorú môže každý pochopiť inak. S týmto návrhom súhlasili všetci prítomní 

poslanci a prešlo sa k hlasovaniu.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 173 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje VZN č. 1/2021 o dodržiavaní poriadku 

a čistoty v obci Seňa s pozmeňujúcim návrhom.     

Číslo: 173 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 173/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 173 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 1/2021 o dodržiavaní poriadku a čistoty v obci Seňa s pozmeňujúcim návrhom.    

 

Bod č. 9 – VZN č. 2/2021 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na jej udržiavanie.   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 174 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje VZN č. 2/2021 o ochrane verejnej zelene 

a pravidlách na jej udržiavanie.     

Číslo: 174 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 174/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 174 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 2/2021 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na jej udržiavanie. 

 

Bod č. 10 – VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktoré sú zakázané alebo obmedzené v obci Seňa.     

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 
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Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 175 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktoré  

sú zakázané alebo obmedzené v obci Seňa.           

Číslo: 175 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 175/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 175 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktoré sú zakázané alebo obmedzené v obci Seňa. 

 
Bod č. 11 – VZN č. 4/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v obci Seňa.     

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 176 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje VZN č. 4/2021 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky v obci Seňa.    

Číslo: 176 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 176/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 176 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 4/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v obci Seňa.    

 

 

Bod č. 12 – VZN č. 5/2021 o organizácií miestneho referenda v obci Seňa.     

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 177 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje VZN č. 5/2021 o organizácií miestneho 

referenda v obci Seňa.     

Číslo: 177 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 177/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 177 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 5/2021 o organizácií miestneho referenda v obci Seňa. 

 

Bod č. 13 – VZN č. 6/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Seňa.     

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 178 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje VZN č. 6/2021 o určení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev v obci Seňa.      

Číslo: 178 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 178/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 178 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 6/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Seňa. 

 

Bod č. 14 – Schválenie zámeru odpredaja obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce 

(kamenárstvo Stone) 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

Pani starostka obce v tomto bode rokovania oboznámila poslancov o zvýšení ceny pozemku  

pri prípadnom odpredaji a to z dôvodu potreby zaplatenia aj zápisu do katastra a súdneho znalca, pričom 

budúci potencionálny majiteľ pozemok, p. Ducár, ktorý bol takisto prítomný na zasadnutí s tým súhlasil. 

Pozemok sa predá novému majiteľovi až po získaní eurofondov. Po tomto kroku bude obec musieť 

zbúrať budovu bývalých jasieľ, na ktoré predĺži povolanie na búracie práce.  Tento odpredaj je ošetrený  

aj v „Zásadách hospodárenia s majetkom obce“ a predá sa vo verejnom záujme na poskytovanie služieb 

pre občanov. Po príprave kúpnopredajnej zmluvy, bude táto zmluva prerokovaná s právnikom a bude 

zaslaná všetkým poslancom obecného zastupiteľstva.  
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 Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 179 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zámer odpredaja obecného majetku 

v katastrálnom území Seňa – pozemkov vo vlastníctve obce: 

• parcela č. 300/1 vedená na LV č. 11001 o výmere 1224 m2, druh pozemku 

záhrada; 

• parcela č. 302/24, vedená na LV č. 11001 o výmere 503 m2, druh zastavaná 

plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/2, vedená na LV č. 820 o výmere 503 m2, druh zastavaná plocha 

a nádvorie; 

• parcela č. 299/3, vedená na LV č. 820 o výmere 262 m2, druh zastavaná plocha 

a nádvorie; 

• parcela č. 299/1 vedená na LV č. 820 o výmere 620 m2, druh zastavaná plocha 

a nádvorie ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania 

starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.    

Číslo: 179 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 6 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 179/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 179 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

zámer odpredaja obecného majetku v katastrálnom území Seňa – pozemkov vo vlastníctve obce: 

• parcela č. 300/1 vedená na LV č. 11001 o výmere 1224 m2, druh pozemku záhrada; 

• parcela č. 302/24, vedená na LV č. 11001 o výmere 503 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/2, vedená na LV č. 820 o výmere 503 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/3, vedená na LV č. 820 o výmere 262 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

parcela č. 299/1 vedená na LV č. 820 o výmere 620 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 180 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní v zmysle „Zásad hospodárenia 

s majetkom obce č. 3/2011 a dodatku č. 1/2019 bod 9. písm. c) schvaľuje odpredaj 

obecného majetku v katastrálnom území Seňa – pozemkov vo vlastníctve obce pre 

Kamenárstvo Stone, 044 41 Sady nad Torysou, Byster 275, IČO: 44025858: 

• parcela č. 300/1 vedená na LV č. 11001 o výmere 1224 m2, druh pozemku 

záhrada; 

• parcela č. 302/24, vedená na LV č. 11001 o výmere 503 m2, druh zastavaná 

plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/2, vedená na LV č. 820 o výmere 503 m2, druh zastavaná plocha 

a nádvorie; 

• parcela č. 299/3, vedená na LV č. 820 o výmere 262 m2, druh zastavaná plocha 

a nádvorie; 

• parcela č. 299/1 vedená na LV č. 820 o výmere 620 m2, druh zastavaná plocha 

a nádvorie ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania 

starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.    

V súlade so znaleckým posudkom a výdavkami na prevod nehnuteľnosti sa určuje kúpna 

cena pozemkov vo výške 207.000 €.  

Číslo: 180 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 6 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 180/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 180 

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní v zmysle „Zásad hodpodárenia s majetkom obce č. 3/2011 

a dodatku č. 1/2019 bod 9. písm. c) 

s c h v a ľ u j e  

odpredaj obecného majetku v katastrálnom území Seňa – pozemkov vo vlastníctve obce pre Kamenárstvo 

Stone, 044 41 Sady nad Torysou, Byster 275, IČO: 44025858: 

• parcela č. 300/1 vedená na LV č. 11001 o výmere 1224 m2, druh pozemku záhrada; 

• parcela č. 302/24, vedená na LV č. 11001 o výmere 503 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/2, vedená na LV č. 820 o výmere 503 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/3, vedená na LV č. 820 o výmere 262 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/1 vedená na LV č. 820 o výmere 620 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie ako 

prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych 

služieb. 

V súlade so znaleckým posudkom a výdavkami na prevod nehnuteľnosti sa určuje kúpna cena pozemkov 

vo výške 207.000 €. 

 

 

Bod č. 15 – Schválenie zámeru prenájmu obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce (p. Jozef 

Biák)      

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 181 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zámer prenájmu obecného majetku – 

pozemku vo vlastníctve obce, parcelné číslo 402/177, vedený na LV č. 820 o výmere 

210 m2, druh pozemku záhrada za účelom umiestnenia mobilného domu na dobu 20 

rokov pre pána Jozefa Biáka, bytom Seňa 562, 044 58 Seňa ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu riešenia dočasného bývania.       

Číslo: 181 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 181/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 181 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

zámer prenájmu obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce, parcelné číslo 402/177, vedený na LV 

č. 820 o výmere 210 m2, druh pozemku záhrada za účelom umiestnenia mobilného domu na dobu 20 

rokov pre pána Jozefa Biáka, bytom Seňa 562, 044 58 Seňa ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu riešenia dočasného bývania. 
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Bod č. 16 – Rôzne 

 

A. Vyhlásenie a voľba hlavného kontrolóra obce      

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

Pani starostka obce v tomto bode rokovania oboznámila prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

o potrebe vyhlásenia volieb na hlavného kontrolóra obce, ktorému volebné obdobie v tomto roku končí. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 182 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

1. určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Seňa v rozsahu 4 hodín 

týždenne; 

2. vyhlasuje v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce 

v súlade s § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 

07.12.2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Seňa; 

3. ustanovuje 

o  spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18a, 

ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov verejným hlasovaním poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Seňa; 

o  náležitosti prihlášky – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý 

pobyt, kontaktný údaj, údaje o najvyššie dosiahnutom vzdelaní 

doložený fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

profesijný životopis, podklady k žiadosti o výpis z registra trestov, 

súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby na 

obecnom zastupiteľstve podľa zákona NRSR č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov; 

4. určuje 

o  kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné 

vzdelanie; 

o  ďalšie požiadavky – bezúhonnosť; 

o  termín ukončenia podávania prihlášok: 23.11.2021 do 12:00 hod.; 

o  miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu 

s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo 

odovzdať osobne na adresu Obecný úrad Seňa 200, 044 58 Seňa 

s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – 

NEOTVÁRAŤ! 

Číslo: 182 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 182/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 182 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

1. u r č u j e dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Seňa v rozsahu 4 hodín týždenne; 

2. v y h l a s u j e v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce v súlade s § 

18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň 
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konania voľby hlavného kontrolóra na 07.12.2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Seňa; 

3. u s t a n o v u j e  

o spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18a, ods. 3 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejným hlasovaním 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Seňa; 

o náležitosti prihlášky – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktný 

údaj, údaje o najvyššie dosiahnutom vzdelaní doložený fotokópiou príslušného dokladu 

o dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis, podklady k žiadosti o výpis z registra 

trestov, súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby na obecnom 

zastupiteľstve podľa zákona NRSR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov; 

4. u r č u j e  

o kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie; 

o ďalšie požiadavky – bezúhonnosť; 

o termín ukončenia podávania prihlášok: 23.11.2021 do 12:00 hod.; 

miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia 

kandidáti zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu Obecný úrad Seňa 200, 044 58 Seňa 

s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ! 

 

 

B. Návrh na vyradenie majetku obce 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

Vzhľadom na schválený odpredaj obecných pozemkov a vydaného rozhodnutia o odstránení stavieb, pani 

starostka obce navrhla vyradiť predmetné stavby z evidencie majetku obce. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 183 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje vyradenie majetku obce v súlade 

s predloženým návrhom v celkovej obstarávacej hodnote 10.132,97 €.  

Číslo: 183 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 183/IV/2021 

Schválené hlasovaním č. 183 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

vyradenie majetku obce v súlade s predloženým návrhom v celkovej obstarávacej hodnote 10.132,97 €. 

 

 

C. Všeobecný lekár a pediater v Zdravie Seňa s.r.o. 

 

Starostka obce v tomto bode rokovania oboznámila prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

o začatí ordinačných hodín všeobecného lekára pre dospelých, ktorý začne ordinovať od 01.10.2021 

každý deň v týždni. Takisto ich oboznámila s prístrojmi, ktoré sa nakúpili do Centra integrovanej 

zdravotnej starostlivosti. Tieto prístroje sú na vysokej kvalitatívnej úrovni a využívajú ich aj špičkový 

lekári. Dôvodom nákupu týchto lepších prístrojov bolo zabezpečenie komfortu pre obyvateľov obce 

a prilákanie nových pacientov a odborných lekárov. Informovala ich takisto aj o všeobecnom lekárovi pre 

deti a dorast (pediater), ktorého ešte obec hľadá, pričom pani starostka absolvovala množstvo konzultácií 
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na Košickom samosprávnom kraji a aj na samotnom Ministerstve zdravotníctva, kde ich oboznámila,  

že je hrozne ťažké na Slovensku nájsť dobrého a kvalifikovaného pediatra, nakoľko ich je nedostatok. 

Rokovala však s viacerými potencionálnymi pediatrami, u ktorých vyzerá nástup do Centra integrovanej 

zdravotnej starostlivosti nádejne.  

 

D. Prípad Eriky Vargovej, rod. Čamajovej 

 

Pani starostka v tomto bode rokovania oboznámila poslancov o ďalšom postupe prípadu bytového domu 

pri Kultúrnom dome v Seni, ktorý vlastní p. Erika Vargová, rod. Čamajová. Pani Vargová dáva neustále 

podnety na policajné oddelenie, ale aj na prokuratúru a podala trestné oznámenie na obec, že jej bráni 

v pripojení sa na verejnú kanalizáciu a vodovod. A takisto podala trestné oznámenie ohľadom údajnej 

výstavby oplotenia okolo jej bytového domu bez stavebného povolenia.   

 

Bod č. 17 – Diskusia 

 

V diskusii sa žiaden z prítomných poslancov neprihlásil o slovo a prešlo sa k poslednému 18-temu bodu 

rokovania.  

 

Bod č. 18 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom 

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

          

  Meno 2/168 3/169 5/170 6/171 7/172 8/173 9/174 10/175 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA  

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

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák N N N N N N N N 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová N N N N N N N N 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková ZA ZA ZD ZA ZA ZA ZA ZA 

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

 

 

          

  Meno 11/176 12/177 13/178 14/179 14/180 15/181 16/182 16/183 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA  

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

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák N N N N N N N N 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová N N N N N N N N 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková ZA ZA ZA ZD ZD ZA ZA ZA 

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

 

 

 

 

....................................................... 
          Ing. Marcela Gallová 
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Zapisovateľka: 

 

Mgr. Martina Horňáková      ............................................ 

               

Overovatelia:      

 

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

  

 

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


