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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 07.12.2020 o 17:00 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 20:06 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 20:06 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 20:06 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 20:06 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 20:06 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 20:06 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 20:06 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 20:06 

MUDr. Andrea Vašková volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 19:42 

 

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 všetci 

poslanci obecného zastupiteľstva. Pani starostka obce konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Horňáková a za overovateľov zápisnice boli určení pán 

poslanec Jozef Hudák a pani poslankyňa Mgr. Katarína Domonkošová.  

 

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. Schválenie programu zasadnutia OZ. 
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3. Kontrola uznesení. 

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.  

5. Schválenie rozpočtu obce a jeho programov na roky 2021 – 2023.  

6. Rozpočtové opatrenie.  

7. Schválenie obce Seňa ako súčasť územia udržateľného mestského rozvoja.  

8. Žiadosť o kompenzáciu nákladov za kanalizačnú prípojku.  

9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – majetku vo vlastníctve obce.  

10.Rôzne. 

11. Diskusia. 

12. Záver.    

 
Pán poslanec Hudák mal námietku k bodu programu, prečo sa vynecháva bod Interpelácia 

poslancov. Hlavný kontrolór obce mu odpovedal, že tento bod v programe rokovania nemusí 

byť, nakoľko poslanec sa môže hocikedy prihlásiť o slovo a pani starostka mu slovo udelí. Pani 

starostka obce ešte dodala, že ak by bola väčšina proti prijatiu programu, tak do programu doplní 

tento bod a hlasovalo by sa ešte raz.  

  
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 129 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

s pozmeňujúcim návrhom. 

Číslo: 129 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 7 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 129/V/2020 

 

Schválené hlasovaním č. 129 

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 28.10.2020: 

 

Správa č. 5/2020 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 28.10.2020  - ku dňu 07.12.2020. 

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. 114/IV/2020 až 

128/IV/2020. 
 

Uznesenie č. 114/VI/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva 

s pozmeňujúcim návrhom.   

 

Uznesenie č. 115/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Seňa za rok 2019. 
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Uznesenie č. 116/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu 

obce Seňa k 30.06.2020.    

 

Uznesenie č. 117/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátneho 

rozpočtu vo výške 46.027 €.   

 

Uznesenie č. 118/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 obce Seňa.   

 

Uznesenie č. 119/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje za členov rady školy Základnej školy za obec Seňa p. Jozefa 

Hudáka, p. Silviu Langovú, p. Ľudmilu Pillárovú a p. Evu Šostákovú..  

 

Uznesenie č. 120/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje za členov rady školy Materskej školy za obec Seňa p. Mgr. 

Katarínu Domonkošovú a p. Ing. Štefana Čamaja. 

 

Uznesenie č. 121/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 320 €  

pre pána Štefana Ihnáta, bytom Seňa 567, 044 58 Seňa. 

 

Uznesenie č. 122/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 750 €  

pre pána Róberta Harbuľáka, bytom Seňa 645, 044 58 Seňa. 

 

Uznesenie č. 123/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 434,24 €  

pre pána Františka Barányiho, bytom Seňa 345, 044 58 Seňa 

 

Uznesenie č. 124/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zámer odpredaja obecného majetku – parcely registra „E“ č. 

600 – ostatná plocha, katastrálne územie Seňa, vedená na LV č. 820 pre p. Martinu Kušnírovú, nar. 

20.04.1975, bytom Seňa 216, 044 58 Seňa.   

 

Uznesenie č. 125/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odpredaj obecného majetku – parcely registra „C“ č. 390/1  

vo výmere 29 m2 – vodná plocha, katastrálne územie Seňa, vedená na LV č. 11001 pre p. Ladislava 

Molnára, nar. 30.03.1957, bytom Seňa 86, 044 58 Seňa ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 10 

€/m2.    

 

Uznesenie č. 126/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vyradenie prebytočného majetku obce Seňa zo dňa 28.10.2020. 

 

Uznesenie č. 127/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje príspevok na spolufinancovanie druhej nádoby na separovaný 

zber obcou vo výške 50 %. 

 

Uznesenie č. 128/IV/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje mimoriadne odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva.   
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Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 130 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 130 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 130/V/2020 

Schválené hlasovaním č. 130 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 

Bod č. 4 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 

2023.   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Hlavný kontrolór obce predložil na prerokovanie dôvodovú správu a odborné stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2021 až 2023. Kontrolór predloženým odborným stanoviskom odporučil rozpočet 

obce schváliť v súlade s jeho návrhom. V tomto bode rokovania sa nikto z prítomných poslancov 

neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 131 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.  

Číslo: 131 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 131/V/2020 

Schválené hlasovaním č. 131 

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 rozpočtu obce na roky 2021 – 2023. 

.        

Bod č. 5 – Schválenie rozpočtu obce a jeho programov na roky 2021 – 2023.    

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 
Zápis z rokovania 

Pán poslanec Ing. Čamaj mal niekoľko otázok k rozpočtu obce. Ako prvé sa zaujímal o navýšenie platov 

pracovníkov každoročne o 10 %, nakoľko tieto mzdy, odmeny a odvody tvoria asi 25 % z rozpočtu obce. 

Hlavný kontrolór obce odpovedal, že to ide podľa kolektívnej zmluvy a podľa zákona. Vysvetlil,  
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že tarifný plat dostáva pracovník podľa zmluvy a ten sa na základe zákona navyšuje ročne o 10 %.  Ďalej 

pán poslanec Ing. Čamaj navrhol obci, aby sa začala zaoberať zásobovaním pitnou vodou tým občanom, 

ktorí majú závadnú vodu v studniach a nie sú pripojení na verejný vodovod. Pani poslankyňa Langová 

odpovedala, že voda už nepatrí obci, ale spoločnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Pani 

starostka dodala, že stále sa riešil kanál spoločne s vodovodom, ale keďže teraz dostala obce veľmi rýchlo 

peniaze z EF a vodárne nedokázali rýchlo reagovať a uložiť vodovodné rúry do vykopanej ryhy, ale 

prebehlo rokovanie s riaditeľom. Opäť vyjde výzva na dobudovanie kanalizácie, pričom najdôležitejšie sa 

bude zladiť s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Pán poslanec Čamaj takisto navrhol, aby sa 

vyčlenilo viac finančných prostriedkov na preplatenie kanalizačných prípojok, nakoľko množstvo 

občanov žiada o jej refundáciu, pričom pani starostka potvrdila, že v prebytku hospodárstva je na tieto 

prípojky vyčlenených 7.000 €. Ďalším problémom, ktorý pán poslanec Ing. Čamaj navrhol riešiť je 

odchyt psov. Pani starostka vysvetlila vážnosť situácie, a podľa nového zákona, kedy už pes nie je braný 

ako zviera, by obec vyšiel odchyt jedného psa na cca 3.500 €, pričom hlavný kontrolór obce ešte dodal, že 

na odchyt a zistenie čipu musí byť vyškolený pracovník.  

Pán poslanec Hudák navrhol, aby sa zrušil abovský hlásnik a 3.600 € z rozpočtu dať na obecné noviny 

a následne sa opýtal, koľko platí obec za tonu odpadu. Pani starostka zavolala pani Kundrátovej do 

spoločnosti Kosit, ktorá vysvetlila, že obec Seňa energeticky zhodnocuje odpad a neskládkuje ho. Ak by 

odpad obec začala skládkovať, tak by bol aj skládkový poplatok – miera vytriedenia sa teda našej obce 

takisto netýka - spoločnosť Kosit po každom zbere zapisuje tonu odpadu.    

Prešlo sa späť k vydávaniu obecných novín. Pani starostka sa opýtala, či chcú poslanci vydávať aj 

abovský hlásnik a aj obecné noviny, alebo len obecné noviny a ako často. Pani poslankyňa Figmiková 

skonštatovala, že nie každý potrebuje abovský hlásnik, ale niekto je rád, nakoľko vie o dianí aj v okolí 

obce. Pani starostka obce navrhla, aby sa abovský hlásnik vydával aj naďalej a bude sa do neho vkladať 

„časopis“ o obci, ktorý napíšu nie len pracovníci obecného úradu, ale zapoja sa aj poslanci a organizácie 

obce. Pán poslanec Ing. Čamaj s týmto nápadom súhlasil ako skúšobnú dobu dal jeden rok a potom  

sa rozhodne čo bude ďalej. Všetci ostatní poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s nápadom pani 

starostky.   

Pani starostka ešte chcela v rámci rozpočtu objasniť kapitálové výdavky, nakoľko sa plánuje 

rekonštrukcia kultúrneho domu aj v interiéri a na to sa potrebujú kúpiť stroje v hodnote 8.000 € 

a oplotenie 11.000 € a to všetko vtedy, keď príde prebytok hospodárenia. 

 

Hlavný kontrolór obce odišiel zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 18:20 hod.   

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 132 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

a) schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na rok 2021; 

b) berie na vedomie rozpočty obce na roky 2022 a 2023 v súlade s návrhom.    

Číslo: 132 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 5 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 3 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 132/V/2020 

Schválené hlasovaním č. 132 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

a) schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na rok 2021; 

b) berie na vedomie rozpočty obce na roky 2022 a 2023 v súlade s návrhom. 
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Bod č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 10   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Rozpočtové opatrenie je výsledkom presunov finančných prostriedkov z dôvodu zmien 

realizácie projektov alebo zmien v príjmových a výdavkových položkách ako boli pôvodne 

naplánované. Nikto sa v tomto bode rokovania neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 133 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 10.    
Číslo: 133 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 8 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 133/V/2020 

Schválené hlasovaním č. 133 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

Rozpočtové opatrenie č. 10.   

 

Bod č. 7 – Schválenie obce Seňa ako súčasť územia udržateľného mestského rozvoja.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V rámci plánovania rozvoja mesta Košice sme ako zástupcovia obcí boli oslovení, či máme 

záujem byť súčasťou územia Udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košíc. 

UMR je nástrojom na podporu riešenia spoločných integrovaných projektov reflektujúcich 

potreby mestského územia a jeho susediacich obcí so zámerom ich rozvoja a znižovania 

regionálnych disparít územia – realizované aj osobné stretnutie. Materiály boli poslancov 

obecného zastupiteľstva doručené emailom.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 134 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

a) súhlasí s uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave integrovanej 

územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta 

Košice podľa predloženého návrhu (ďalej len “memorandum”); 

b) poveruje starostku obce na podpísanie memoranda s mestom Košice a 

susediacimi obcami, ktoré odsúhlasili uzatvorenie memoranda.  
Číslo: 134 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 7 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 1 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 134/V/2020 

Schválené hlasovaním č. 134 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

a) súhlasí s uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave integrovanej územnej 

stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice podľa 

predloženého návrhu (ďalej len “memorandum”); 

b) poveruje starostku obce na podpísanie memoranda s mestom Košice a susediacimi 

obcami, ktoré odsúhlasili uzatvorenie memoranda. 

 
Bod č. 8 – Žiadosť o kompenzáciu nákladov za kanalizačnú prípojku.   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

A. 

Prvá žiadosť o kompenzáciu nákladov za kanalizačnú prípojku bola obci doručená 6teho 

novembra od p. Martonyikovej, ktorá odkúpila stavbu so súpisným číslom 276, na ulici  

pri futbalovom ihrisku v Seni. Pani Martonyiková požaduje preplatenie sumy 522,43 €.  
 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania priblížila, že pani Martonyiková síce žiadosť doručila, 

ale faktúra je spoločná aj pre vodovodnú prípojku, ktorá už nepatrí obci. Pani starostka navrhla, aby sa 

táto žiadosť odročila, nakoľko vyzveme p. Martonyikovú, aby dodala faktúru výlučne na zhotovenie 

kanalizačnej prípojky a prešlo sa k hlasovaniu.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 135 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa odročuje prerokovanie nákladov za kanalizačnú 

prípojku vo výške 522,43 € pre pani Danu Martonyikovú, vlastníka nehnuteľnosti so 

súpisným číslom 276, bytom Stálicova č. 5, 040 12 Košice z dôvodu rozdelenia 

výdavkov pre kanalizačnú a vodovodnú prípojku.   
Číslo: 135 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 135/V/2020 

Schválené hlasovaním č. 135 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

o d r o č u j e  

prerokovanie nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 522,43 € pre pani Danu Martonyikovú, 

vlastníka nehnuteľnosti so súpisným číslom 276, bytom Stálicova č. 5, 040 12 Košice z dôvodu 

rozdelenia výdavkov pre kanalizačnú a vodovodnú prípojku.   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

B. 

Druhá žiadosť o kompenzáciu nákladov za kanalizačnú prípojku bola obci doručená  
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25. novembra od p. Dávida Milistenfera, ktorý odkúpil stavbu so súpisným číslom 279, taktiež 

na ulici pri futbalovom ihrisku v Seni. Pán Dávid Milistenfer požaduje preplatenie sumy 357 €.  
 

Zápis z rokovania 

Z prítomných poslancov sa nikto neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 136 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku 

vo výške 357 € pre pána Dávida Milistenfera, vlastníka nehnuteľnosti so súpisným 

číslom 279, bytom Wurmova 1, 040 01 Košice.    
Číslo: 136 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 136/V/2020 

Schválené hlasovaním č. 136 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 357 € pre pána Dávida Milistenfera, vlastníka 

nehnuteľnosti so súpisným číslom 279, bytom Wurmova 1, 040 01 Košice.    

 

Bod č. 9 – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – majetku vo vlastníctve obce (p. Kušnírová).   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania malo ísť o prerokovanie žiadosti od p. Ing. Emese Lišovskej Šivákovej, 

avšak žiadosť minulý týždeň v stredu stiahla, a preto sme sa rozhodli v tomto bode rokovania 

prerokovať žiadosť pani Kušnírovej Martiny, bytom Seňa 216, 044 58 Seňa.  

 

Pani Kušnírová svoju žiadosť obci doručila už 03.06.2020, avšak až teraz dodala geometrický 

plán na oddelenie parcely C KN č. 600/6 s určením vlastníckych práv. Zámer odpredaja bol 

vyvesený na úradnej tabuli a aj na webovej stránke a následne schválený obecným 

zastupiteľstvom 28.10.2020. Samotný odpredaj sa neschvaľoval, nakoľko chýbal geometrický 

plán. Odpredaj sa však opäť odročuje, nakoľko novovytvorenú parcelu č. 600/6 je potrebné 

zapísať na list vlastníctva obce.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 137 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa odročuje odpredaj obecného pozemku novovytvorenej 

parcely č. 600/6 v zmysle GP 020/2020, katastrálne územie Seňa pre žiadateľku Martinu 

Kušnírovú, 044 58 Seňa 216.   
Číslo: 137 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 137/V/2020 

Schválené hlasovaním č. 137 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 
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o d r o č u j e  

odpredaj obecného pozemku novovytvorenej parcely č. 600/6 v zmysle GP 020/2020, katastrálne územie 

Seňa pre žiadateľku Martinu Kušnírovú, 044 58 Seňa 216.   

 

Bod č. 10 – Rôzne.  

 

A. Zvýšenie limitu pre starostku obce v rámci rozpočtu obce.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zvýšenie limitu v rámci rozpočtu obce, 

ktorý bol doteraz len 3.000 €. Pán poslanec Szabo súhlasil s navýšením  a pani starostka poprosila 

všetkých poslancov, aby dali návrh sumy a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 138 

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 pri ostatných finančných 

prostriedkov v maximálnej výške 6000 € pri zmenách v rámci jednotlivých 

položiek platného rozpočtu obce Seňa. 
Číslo: 138 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 7 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 138/V/2020 

Schválené hlasovaním č. 138 

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 

pri ostatných finančných prostriedkov v maximálnej výške 6000 € pri zmenách v rámci 

jednotlivých položiek platného rozpočtu obce Seňa. 
 

B. Pohľadávky na návrh poslanca Jozefa Hudáka.  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Hudák požiadal starostku obce o predloženie pohľadávok za nedoplatky na nájme a dodal 

požiadavky o odpratanie schodov pred zmrzlinou, nakoľko sú prekážkou na chodníku, čo je problémom 

najmä pri konaní pohrebov. Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová dodala, že by bolo potrebné na okná 

dať lacné rolety, aby nebolo vidieť vo vnútri neporiadok. Pani starostka v rámci načatia témy ohľadom 

tejto budovy najprv upovedomila poslancov o probléme pri budovaní centra integrovanej zdravotnej 

starostlivosti, nakoľko je potrebné zmenové konanie ohľadom okien. Pôvodný plán bol, že ak sa postaví 

nová budova, presťahujeme tak lekárov a následne sa bude rekonštruovať budova stará. Avšak 

problémom s oknami nastala situácia, kedy budeme musieť lekárov presťahovať do iného priestoru 

a bude to budova pri obecnom úrade, pričom spoločnosť Adifex bude hradiť všetky náklady a to do 

31.03.2021 – dovtedy musí byť stará budova zdravotného strediska hotová. Pán poslanec Hudák sa však 

vrátil k nedoplatkom a dodal, že nedoplatky za nájom sa dajú vymáhať tri roky dozadu a požiadal 

starostku, aby čím skôr vyzvala dlžníkov na ich zaplatenie a takisto navrhol, aby sa dlžníci uverejnili buď 

v novinách alebo na obecnej webovej stránke. Pani poslankyňa Figmiková však s uverejnením do novín 
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nesúhlasila a navrhla vyhlásiť oznam do rozhlasu a dať lehotu na zaplatenie, inak bude zoznam 

zverejnený na webovej stránke obce. Pani starostka len dodala, že podľa zákona sa môže zverejniť len ten 

dlžník, ktorý má dlh nad 170 €.  

Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová sa pýtala na problém s rozhlasom, nakoľko údajne bolo povedané, 

že sme odmietli hlásiť oznam pohrebu v rozhlasu. Vysvetlilo sa, že sa menil počítač a rozhlas nebol 

dostupný, o čom bola aj pani uzrozumená a hlásenie o pohrebe šlo v deň pohrebu, nakoľko sa už počítač 

spojazdnil. Takisto sa opýtala, či by sa kľúče od mrazničky v dome smútku nemohli odovzdať 

pozostalým, načo pani starostka odpovedala, že nie, nakoľko v prípade potreby rodiny sa mraznička môže 

odomknúť aj viackrát.  

 

C. Plat starostky obce 

 

Pán poslanec Ficzere v tomto bode rokovania navrhol zvýšenie platu starostky obce na základe veľkej 

spokojnosti s jej prácou a výsledkom v obci. Dodal, že pred dvomi rokmi, keď sa začalo nové funkčné 

obdobie sa dohodlo, že v polovici obdobia sa zhodnotí jej práca a bude sa rokovať o jej plate. Pani 

poslankyňa Pillárová dodala, že v obci je vidno rozdiel, že sa rozvíja, pričom to nevidia len občania našej 

obce, ale aj občania okolitých obcí a dodala, že sa obec posunula tým správnym smerom. Pán poslanec 

Szabo zase skonštatoval, že prišiel zvrat o 180 stupňov, keď pani starostka prišla do funkcie. Boli dlžoby, 

ktoré sa vyrovnali a len slepý nevidí, že čo sa tu deje. Aj napriek mnohým negatívnym ohlasom okolo 

chodníka v Novej Seni má teraz obrovský úspech, ulica ožila. Pochválil aj rekonštrukciu kultúrneho 

domu. Dodal, že každý zamestnanec musí byť motivovaný, aby ho práca ešte viac bavila a dobrého 

človeka vo funkcií je potrebné ohodnotiť a oceniť.  

Pani starostka upovedomila prítomných poslancov o všetkých projektoch, do ktorých sa obec zapojila 

a na základe požiadavky poslanca Ficzere predložila aj tabuľku s projektami pre obec za bývalé vedenie – 

čo predstavuje značný rozdiel. Pani starostka takisto ozrejmila, že len na pracovníkoch obecného úradu 

ušetrila 238.496 € a získala 229.724 €. 

 

Pani poslankyňa MUDr. Vašková odišla zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 19:42 hod.  

 

Pani poslankyňa Langová navrhla zvýšiť pani starostke plat o maximum 60 %, čo predstavuje 566 € 

v čistom a pripomenula poslancov ako sa rozhodovali pri predchádzajúcom vedení, že z finančných 

prostriedkov, ktoré starostka pre obec prinesie dostane 1 %. S návrhom pani poslankyne súhlasil aj pán 

poslanec Ficzere, Szabo a Pillárová. Pani poslankyňa Figmiková nesúhlasila a dodala, že za túto prácu má 

pani starostka adekvátny plat. Pán poslanec Hudák, pani poslankyňa Mgr. Domonkošová a aj pán 

poslanec Ing. Čamaj boli za ponechanie doterajšieho platu na 26 % a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 139 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje navýšenie platu pre starostku obce Ing. 

Marcelu Gallovú o 60 % od obdobia 01.01.2021.  

Číslo: 139 Schválený: NIE Prítomní: 8 Za: 4 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 4 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 139/V/2020 

Schválené hlasovaním č. 139 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

n e s c h v a ľ u j e   

navýšenie platu pre starostku obce Ing. Marcelu Gallovú o 60 % od obdobia 01.01.2021.  

 

Bod č. 11 – Diskusia. 

 

Zápis z rokovania: 

V diskusii sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil o slovo, a preto sa prešlo k poslednému bodu 

rokovania.  
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Bod č. 12 – 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 2/129 3/130 4/131 5/132 6/133 7/134 8/135 8/136 9/137 10/138 10/139 

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

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

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P 

 Jozef Hudák P ZA ZA P ZA P ZA ZA ZA P P 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

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

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

 

 

 

 

....................................................... 
          Ing. Marcela Gallová 

      

 

Zapisovateľka: 

 

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

               

Overovatelia:      

 

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

  

 

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


