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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 09.04.2018 o 18:30 

 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Mgr. Miroslav Bačenko volený člen samosprávy prítomný  18:30 – 20:00 

Marta Bárányová volený člen samosprávy prítomná 18:30 – 20:00 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy neprítomný - ospravedlnený - 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy neprítomná - ospravedlnená - 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 18:30 – 20:00 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 18:30 – 20:00 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:30 – 20:00 

JUDr. Marta Probalová volený člen samosprávy neprítomná - ospravedlnená - 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy neprítomný - ospravedlnený - 

 

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 piati poslanci 

obecného zastupiteľstva. Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová, JUDr. Probalová, pán poslanec Ing. 

Čamaj a Szabó svoju účasť na zasadnutí OcZ vopred ospravedlnili. Pani starostka konštatovala, že 

zasadnutie je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice boli určení pani poslankyňa Silvia Langová 

a pán poslanec Gabriel Ficzere, pričom zápisnicu zo zasadnutia vyhotovila pani starostka obce.  

 

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. Spracovanie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Seňa – v rozsahu podľa grafickej     

prílohy. 

4. Záver. 

 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 133 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke.  

Číslo: 133 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 133/III/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 133 

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 12.03.2018: 

 

Správa č. 3/2018 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 12.03.2018  - ku dňu 09.04.2018. 

 

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. 128/II/2018 až 132/II/2018. 

Uznesenie č. 128/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 129/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže – prenájom 

nebytových priestorov vo vlastníctve obce so súpisným číslom 199. 

 

Uznesenie č. 130/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže – prenájom 

nebytových priestorov vo vlastníctve obce so súpisným číslom 201. 

 

Uznesenie č. 131/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje príspevok na spolufinancovanie nádoby na separovaný zber 

obcou vo výške 50 %. 
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Uznesenie č. 132/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov medzi obcou Seňa a p. 

Františkom Krivdom. 

  
Bod č. 3 – Spracovanie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Seňa – v rozsahu podľa 

grafickej prílohy 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 134 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje spracovanie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Seňa – v rozsahu 

podľa grafickej prílohy: 

 

a) lokalita „Pod briežkom 2“ - zmena funkčného využitia územia 

– záhradkárska lokalita na funkciu bývania v rodinných domoch; 

b) lokalita „Východ 2“ - zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch  

– zohľadnenie upresnenia trasy VTL plynovodu a jeho ochranného pásma; 

c) lokalita „Kultúrny dom“ – zmena funkcie na kultúrno-spoločensko-športové 

centrum obce Seňa. 

 

Číslo: 134 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 134/III/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 134 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

spracovanie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Seňa – v rozsahu podľa grafickej prílohy: 

 

a) lokalita „Pod briežkom 2“ - zmena funkčného využitia územia 

– záhradkárska lokalita na funkciu bývania v rodinných domoch; 

b) lokalita „Východ 2“ - zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch  

– zohľadnenie upresnenia trasy VTL plynovodu a jeho ochranného pásma; 

c) lokalita „Kultúrny dom“ – zmena funkcie na kultúrno-spoločensko-športové centrum obce Seňa. 

. 

 

Bod č. 4 – Záver 

 

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

a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

   

  Meno 2/133 3/134 

 Ing. Mgr. Miroslav Bačenko 
 

ZA 

 

ZA 
 

 Marta Bárányová ZA ZA 

 Ing. Štefan Čamaj N N 

 Mgr. Katarína Domonkošová N N 

 Gabriel Ficzere ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA 

 JUDr. Marta Probalová N N 

 Jaroslav Szabó N N 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

               

Overovatelia:     

  

Gabriel Ficzere                                                                 ............................................ 

  

 

Silvia Langová                                                                                        ............................................ 


