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   OBEC  SEŇA 

Seňa 200, 044 58 Seňa, Slovenská republika 

IČO 00324698 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z riadneho zasadnutia zastupiteľstva v Seni, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 07.12.2017 o 17:00 

 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Mgr. Miroslav Bačenko Volený člen samosprávy neprítomný - neospravedlnený  - 

Marta Bárányová Volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 18:50 

Ing. Štefan Čamaj Volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 18:50 

Mgr. Katarína Domonkošová Volený člen samosprávy neprítomná - ospravedlnená - 

Gabriel Ficzere Volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 18:50 

Jozef Hudák Volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 18:50 

Silvia Langová Volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 18:50 

JUDr. Marta Probalová Volený člen samosprávy neprítomná - ospravedlnená - 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 18:50 

 

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 a občanov na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli prítomní  

6 poslanci, 3 poslanci boli neprítomní, pričom svoju neúčasť vopred ospravedlnili. Pani starostka 

konštatovala, že zasadnutie  je uznášaniaschopné.  Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Vargová a 

za overovateľov zápisnice boli určení: pani poslankyňa Marta Bárányová a pán poslanec Ing. Štefan 

Čamaj.  

 

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 a kontrola uznesení. 

3. Interpelácia poslancov.  

4. Informácia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v obci Seňa spoločnosťou Ergomed, s.r.o.  

5. Informácia o zmluve s firmou Energy & Forest o výrube drevín z r.2013.  

6. Informácia o vyhodnotení pomenovania ulíc. 

7. Schválenie rozpočtového opatrenia. 

8.Schválenie kúpnej zmluvy odpredaja obecného majetku (verejného vodovodu) 

Východoslovenskej Vodárenskej spoločnosti, a.s.   

a) schválenie odpredaja vodovodu VVS, a.s. 

b) schválenie zmluvy s Východoslovenskou Vodárenskou spoločnosťou, a.s.   

9. Odpis nevymožiteľných pohľadávok. 

10. Rôzne. 

11. Diskusia. 

12. Záver 

 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 115 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke.  

Číslo: 115 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 115/VI/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 115 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

 

Súčasťou tohto bodu bola aj kontrola uznesení. Pani starostka obce prečítala uznesenia prijaté 

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.11.2017: 

 

Správa č. 6/2017 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 09.11.2017  - ku dňu 07.12.2017. 

 

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. 
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Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 102/V/2017 až 114/V/2017. 

Uznesenie č. 102/V/2017  
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prednesený program rokovania. 

 

Uznesenie č. 103/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na I. polrok 2018.  

 

Uznesenie č. 104/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2016 a správu audítora 

k účtovnej závierke obce za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 105/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie monitorovaciu správu plnenia programov obce za I. 

polrok 2017. 
 

Uznesenie č. 106/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje rozpočtové opatrenie. 

 

Uznesenie č. 107/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje vyradenie obecného majetku v súlade s predloženým 

návrhom. 

 

Uznesenie č. 108/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje za predsedu likvidačnej komisie pána poslanca Jaroslava 

Szaba a za členov komisie pani Bc. Slávku Riganovú a pani Ruženu Vitkovú.   

 

Uznesenie č. 109/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zámenu pozemkov medzi Ing. Františkom Gubalom,  

nar. 28.05.1959, trvale bytom Seňa 520 a obcou Seňa z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa 

s pôvodnými parcelnými číslami 597, diel 4, registra „C“ katastrálneho územia Seňa s výmerou  

3 m
2
, parcela číslo 597, diel 3, registra „C“ katastrálneho územia Seňa s výmerou 48 m

2
, parcela 597, diel 

2, registra „C“ katastrálneho územia Seňa s výmerou 18 m
2
, pozemok s parcelným číslom 595, diel 6, 

registra „C“ katastrálneho územia Seňa s výmerou 16 m
2
 za obec a zo strany p. Ing. Františka Gubalu 

o pozemky s pôvodnými parcelnými číslami 597, diel 12, registra „C“ katastrálneho územia Seňa 

s výmerou 60 m
2
  a 595, diel 5, registra „C“ katastrálneho územia Seňa s výmerou 26 m

2
. Predmetná 

zámena pozemkov sa schvaľuje bez akejkoľvek finančnej alebo vecnej náhrady.  

 

Uznesenie č. 110/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s geometrickým plánom č.21/2017 zo dňa 10.04.2017 s parcelným číslom 

520/3 registra „C“, druh pozemku ostatné plochy, vo výmere 86 m
2
, ktorý vznikol z pôvodnej parcely  

č. 520, registra „C“ vo vlastníctve obce katastrálneho územia Seňa pre pána Ladislava Teľmana,  

nar. 05.01.1979, bytom Seňa 133 za cenu 10,-Eur/m
2
. 

 

Uznesenie č. 111/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie informáciu o pohľadávkach. 

 

Uznesenie č. 112/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje vyplatenie mimoriadnych odmien pre poslancov Obecného 

zastupiteľstva nasledovne: p. Langová 500,-Eur, p. Bárányová 300,-Eur, Ing. Čamaj 300,-Eur, p. Ficzere 

300,-Eur, p. Hudák 300,-Eur, p. Szabó 300,-Eur. 

 

Uznesenie č. 113/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa volí za prísediacu pre Okresný súd Košice – okolie na volebné obdobie 
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2018-2021 pani Martu Bárányovú. 

 

Uznesenie č. 114/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj majetku obce pozemku parcelné číslo  

466/2 o výmere 5m
2
, katastrálne územie Seňa, pánovi Mikulášovi Horváthovi, trvale bytom  

Seňa 116 ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na predmetnom pozemku stojí časť 

jeho rodinného domu. 

 

Bod č. 3 – Interpelácia poslancov 

 

Pani starostka obce v rámci Uznesenia č. 111/V/2017, ktoré bolo prijaté na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 09.11.2017, chcela prítomných poslancov informovať o postupe pri riešení pohľadávok 

dlžníkov. Informovala poslancov o tom, že dlžníci majú vypracované splátkové kalendáre na splácanie 

svojho dlhu. Oboznámila ich s tým, že na rokovaní na obecnom úrade bol lekárnik, ktorý súhlasil  

so splátkovým kalendárom a tvrdil, že je schopný mesačne splácať svoj dlh po 200,-Eur, avšak je to málo, 

nakoľko jeho dlh je 3 500,-Eur. Ďalším dlžníkom je pán Krivda, ktorého pani starostka uvažovala zavolať 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, nakoľko sa pán Krivda stále ohradzuje tým, že mu bolo niečo 

sľúbené. 

Pán poslanec Čamaj podotkol, že by bolo dobré mať nejaké papiere o tom, ako pán Bačenko s ním 

uzatvoril zmluvu a všetko, čo bude v tej zmluve, tak to bude samozrejme platiť. 

Pani starostka navrhla, aby po novom roku na ďalšie pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva 

zavolali dlžníkov Krivdu a Puzdera a dohodli sa s nimi. 

Pán poslanec Čamaj reagoval, že treba sa pozrieť aj na to, koľko rokov je už ten dlh, nakoľko dlhy staré 

viac ako 4 roky sú nevymožiteľné. 

Pán poslanec Szabo navrhol, aby sa dodržiavala 30 dňová splatnosť a ak nie, tak dostanú exekúciu. 

Pán poslanec Čamaj ešte navrhol, aby na ďalšie pracovné stretnutie nedostali pozvánku len Krivda 

a Puzder, ale všetci dlžníci. Keď prídu, tak sa s nimi bude jednať a pokúsime sa s nimi dohodnúť.  

Ak neprídu, tak nastúpi exekúcia.  

 

Bod č. 4 – Informácia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v obci Seňa spoločnosťou Ergomed, 

s.r.o.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 

Týmto bodom rokovania chcela pani starostka informovať prítomných poslancov o postupe práce 

spoločnosti Ergomed, s.r.o. na základe všetkých sťažností, ktoré prichádzali od občanov. Hovorila im 

o telefonáte s pánom riaditeľom spoločnosti Ergomed, ktorý pani starostku informoval,  

že od 07. decembra nastupuje nová lekárka, ktorá bude ordinovať päť dní v týždni. 

Pani poslankyňa Bárányová potvrdila, že lekárka dnes prišla okolo obeda a odchádzala okolo štvrtej 

poobede, čiže z toho jej vychádza, že mala poobednú zmenu. 

Pani starostka dodala, že občania nie sú spokojní, stále sa sťažujú, že tu pani doktorka nie je každý deň 

a na základe toho sa odvíja aj pokles pacientov z vyše 1000 na 900 pacientov. 

Pani poslankyňa Bárányová s tým súhlasila a dodala, že pani doktorka je tu len tri dni v týždni.  

Pani starostka na záver poznamenala, že chcela túto situáciu riešiť k spokojnosti občanov, a preto tento 

bod dala do pozvánky. Potvrdila, že sa stretne s novou lekárkou a dohodne s ňou podmienky tak, aby boli 

občania spokojní. 

Pani Bárányová len dodala, že by bolo vhodné, aby v obci bol internista – diabetológ, neurológ 

a fyzioterapeut.  

Pán poslanec Szabo však na to zareagoval, že v prvom rade je potrebné zabezpečiť, aby tu v obci  

bol všeobecný lekár na stálo a na 5 dní v týždni. 
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Bod č. 5 – Informácia o zmluve s firmou Energy & Forest o výrube drevín z r. 2013 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka informovala prítomných poslancov o nájdení zmluvy s firmou Energy & Forest,  

v ktorej sa táto firma ničím nezaviazala. 

Pán poslanec Szabo poznamenal, že v zmluve ani nemusia byť ničím zaviazaní, ale musia existovať  

aj nejaké rozhodnutia. 

Pani starostka odpovedala, že rozhodnutia sa nikde nenašli a toto je zmluva na základe obchodného 

zákonníka a už je premlčaná doba, čo znamená, že obec od firmy nemôže nič vymáhať – nemá to zmysel, 

lebo to bolo uložené obci a nie spomínanej firme. 

Pán poslanec Čamaj dodal, že ak je v zmluve spomenutá výsadba, tak je možné to proti firme použiť. 

Pani starostka povedala, že ide o rok 2013 a len 4 roky je možné veci vymáhať – je to už premlčané. 

Dodala ešte, že nám chýba aj podpis zmluvy, ale je možné, že originál zmluvu má ekonómke obce. 

Pani poslankyňa Langová dodala, že je možné, že firma už ani neexistuje.  

Pán poslanec Čamaj navrhol, aby sa vytiahlo uznesenie a na základe toho uznesenia vieme napadnúť 

firmu, že tie stromy nevysadili. 

Pani poslankyňa Langová povedala, že v tom rozhodnutí nie je dané, že musia vysadiť stromčeky presne 

na to isté miesto, ale môžu ich vysadiť hocikde v katastri obci – je to nepreukázateľné.  

 

Bod č. 6- Informácia o vyhodnotení pomenovania ulíc  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania: 

Pani starostka na začiatku tohto bodu oboznámila poslancov s počtom vrátených návratok od občanov na 

pomenovanie ulíc v obci a vzhľadom na nízku odozvu navrhla, aby sa uznesenie, ktoré bolo prijaté ešte 

za pána Bačenka zrušilo a prijalo sa nové uznesenie – nebudeme sa venovať pomenovaniu ulíc, nakoľko 

záchranné služby už majú GPS a vedia vyhľadať pacientov. 

Pani poslankyňa Langová však povedala, že to nie je len pre záchranné služby, ale je to hlavne pre obec 

a pre občanov. 

Pani starostka odpovedala, že obec má momentálne aj iné dôležitejšie veci a nad pomenovaním ulíc  

je potrebné sa zamyslieť a navrhla, že smerové orientačné tabule je možné dať už teraz. 

Pán poslanec Szabo súhlasil s tým, že smerové orientačné tabule v obci budú postačujúce. 

Pani poslankyňa Langová nesúhlasila a povedala, že názvy ulíc sú pre obec dôležité. Pani starostka 

vyzvala poslancov, aby sa každý jednotlivo vyjadrili k tomu, či je potrebné mať v obci názvy ulíc. 

Poslanci Čamaj, Hudák, Szabo, Ficzere, Bárányová povedali, že názvy ulíc dôležité nie sú a pani 

poslankyňa Langová zasa zdôrazňovala dôležitosť ulíc a ich pomenovanie. 

 

Bod č. 7 – Schválenie rozpočtového opatrenia 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: 
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Zápis z rokovania 

Rozpočtové opatrenie bolo zaslané poslancom elektronicky v rámci materiálov k rokovaniu OZ.  

Pani starostka preto otvorila diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a prešlo sa k hlasovaniu.  
 

Hlasovania 

 
 Hlasovanie číslo 116 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní: 

schvaľuje rozpočtové opatrenie.  

Číslo: 116 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti:0  

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 116/VI/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 116 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenie. 

 
Bod č. 8 – Schválenie kúpnej zmluvy odpredaja obecného majetku (verejného vodovodu) 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 
a) schválenie odpredaja vodovodu VVS, a.s. 

b) schválenie zmluvy s Východoslovenskou Vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: 

 
Zápis z rokovania 

Pani starostka vysvetlila prítomným poslancov, že predaj majetku obce – obecného vodovodu nebolo 

možné zrealizovať formou obchodnej verejnej súťaže alebo priamym predajom, vzhľadom na nezáujem 

o jeho kúpu za účtovnú hodnotu. Obec oslovila s ponukou predaja vodovodu firmy zaoberajúce  

sa prevádzkovaním vodných stavieb. Spoločnosť AQUASPIŠ, s.r.o. vzhľadom na nevyhovujúci 

technický stav uviedla, že nemá záujem o jeho prevádzkovanie. Taktiež spoločnosť Aqua Spiš plus,  

s.r.o. uviedla, že vzhľadom na nutnú potrebu investícií do jeho obnovy nemá o kúpu vodovodu záujem. 

Oslovené firmy neprejavili záujem o kúpu vodovodu za účtovnú hodnotu, preto obec pristúpila k predaju 

formou osobitného zreteľa za 1,-Euro, pričom s ponukou oslovila tri spoločnosti (AQUASPIŠ,  

s.r.o., Aqua Spiš Plus, s.r.o. a VVS, a.s.) vykonávajúce činnosť prevádzkovania vodovodu, avšak záujem 

prejavila iba spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, a.s. 

 
 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 117 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní: 

schvaľuje: 

a) predaj obecného majetku – verejného vodovodu v katastrálnom území obce 

Seňa; 

b) kúpnu zmluvu odpredaja obecného majetku – verejného vodovodu 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Číslo: 117 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti:0  
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 117/VI/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 117 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 

a) predaj obecného majetku – verejného vodovodu v katastrálnom území obce Seňa; 

b) kúpnu zmluvu odpredaja obecného majetku – verejného vodovodu Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 

 
Bod č. 9 – Odpis nevymožiteľných pohľadávok 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 118 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní: 

schvaľuje odpísanie pohľadávky v účtovnej evidencií - Eriky Biákovej voči obci Seňa.  

Číslo: 118 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti:0  

 
Uznesenia 

 

Uznesenie č. 118/VI/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 118 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 

odpísanie pohľadávky v účtovnej evidencií - Eriky Biákovej voči obci Seňa. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 119 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní: 

schvaľuje odpísanie pohľadávky v účtovnej evidencií – Martina Károly voči obci Seňa. 

Číslo: 119 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti:0  

 
Uznesenia 

 

Uznesenie č. 119/VI/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 119 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e 

odpísanie pohľadávky v účtovnej evidencií – Martina Károly voči obci Seňa. 
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Bod č. 10 – Rôzne 

 

V tomto bode zasadnutia obecného zastupiteľstva sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil 

o slovo, a preto sa prešlo k bodu rokovania č. 11. 

 
Bod č. 11 – Diskusia 

 
V tomto bode pracovné stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva sa nikto neprihlásil o slovo. 

 

Bod č. 12 – Záver 

 

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

a ich pozornosť. 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 

 
 
 
 

 

 

 

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

… 
  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:     

 

Marta Bárányová                                                                 ............................................. 

  

 

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

  Meno 2/115 7/116 8/117 9/118 9/119 

 Ing. Mgr. Miroslav Bačenko 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N  

 Marta Bárányová ZA ZA ZA ZA ZA 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA 

 Mgr. Katarína Domonkošová 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA 

 JUDr. Marta Probalová 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA 


