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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 09.05.2019 o 18:00 

 

 

Miesto konania: KD Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 20:58 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 20:58 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy neprítomný - ospravedlnený - 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná  18:00 – 20:58 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 20:58 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 20:58 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 20:58 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 20:58 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná  18:00 – 20:58 

 

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 prítomných občanov na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli 

prítomní ôsmi poslanci obecného zastupiteľstva. Svoju neúčasť na zasadnutí vopred ospravedlnil pán 

poslanec Gabriel Ficzere. Pani starostka konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení pani 

poslankyňa Silvia Langová a pani poslankyňa Ľudmila Pillárová.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

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 OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5. Schválenie DHZ 

6. Schválenie žiadosti o dotáciu  na Hasičskú Zbrojnicu.   

7. Schválenie žiadosti o NFP „Denný stacionár“. 

8. Schválenie žiadosti o NFP „Komunitné centrum Maratón“. 

9. Schválenie žiadosti o NFP „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“. 

10. Schválenie nájomnej zmluvy všeobecného lekára v priestoroch ZS.    

11. Schválenie členov kultúrnej komisie.  

12. Schválenie paušálnej náhrady za mobilný telefón.         

13. Rôzne. 
14. Diskusia. 

15. Záver.   

 
Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 32 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 32 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 32/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 32 

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 predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

zo dňa 27.02.2019: 

 

Správa č. 3/2019 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 27.02.2019  - ku dňu 09.05.2019. 

 

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. 22/V/2019 až 31/V/2019. 

 

Uznesenie č. 22/V/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 23/V/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

za rok 2018.. 
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Uznesenie č. 24/V/2019 

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

rozpočtu obce na roky 2019 – 2021.   

 

Uznesenie č. 25/V/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na roky 2019 – 2021 v súlade 

s návrhom. 

 

Uznesenie č. 26/V/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI ruší uznesenie č. 69/VII/2015 zo dňa 14.12.2015 o zásadách odmeňovania 

poslancov. 

 

Uznesenie č. 27/V/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov. 

 

Uznesenie č. 28/V/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Program odpadového hospodárstva.  

 

Uznesenie č. 29/V/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje doplnenie rokovacieho poriadku obce Seňa: 

- §11 ods. 4 nahradiť textom „Materiály rozpošle starosta všetkým poslancom najneskôr 7 dní  

pred plánovaným zasadnutím na ich elektronické poštové adresy. V prípade mimoriadneho 

zasadnutia sa tento termín môže skrátiť na 48 hodín.“ 

- v §16 ods. 1 textom „Ak je obecné zastupiteľstvo konané v pracovný deň, stanoví sa čas konania 

zasadnutia najskôr na 17:00 hod.“ 

- v §16 doplnenie nového odstavca č. 6 s textom: „Starosta zabezpečí informovanie občanov 

o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva minimálne 3 kalendárne dni pred ich konaním 

vyhlásením v obecnom rozhlase a umiestnením informácie na webovej stránke obce v časti 

Úvodná stránka." 

- poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní vopred oznámiť svoju účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 48 hodín pred plánovaným zasadnutím starostke obce a to akýmkoľvek spôsobom. 

 

Uznesenie č. 30/V/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje členov finančnej komisie v nasledovnom zložení: Dana 

Figmiková, Marta Buhlová, Marta Murová. 

 

Uznesenie č. 31/V/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje členov komisie pre šport a voľnočasové aktivity v nasledovnom 

zložení: Marián Čonka, Róbert Spišák, Róbert Harbuľák, Pavol Dubecký. 

 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová sa v tomto bode rokovania informovala o tom, prečo je zasadnutie 

obecného zastupiteľstva skôr ako bolo plánované a schválené poslancami. Pani starostka vysvetlila,  

že zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolala z dôvodu uzávierok výziev na podané projekty, pričom 

výzva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti končí 27.05. a výzva na Denný stacionár 

a Komunitné centrum Maratón 20.05. Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová sa ešte informovala,  
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či 20.05.2019 bude aj to plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva alebo či dnešné môže považovať 

za náhradu tohto termínu. Pani starostka odpovedala, že ak nebude plánované zasadnutie potrebné,  

tak sa môže dohodnúť o zrušení tohto termínu. 

 

Bod č. 5 – Schválenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Seňa 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania priblížila funkciu a poslanie Dobrovoľného 

hasičského zboru (ďalej len „DHZO“). Priblížila, že DHZO vykonáva zásahy a záchranné práce  

pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných nežiaducich udalostiach s cieľom zabezpečenia 

záchrany osôb, zvierat a majetku podľa technických možností a odbornej kvalifikácie. V obci Seňa  

má DHZO dlhodobú tradíciu, nakoľko v našej obci bolo sedem družstiev. V súčasnosti práve  

pri nepredvídaných udalostiach by bol obrovskou nápomocnou zložkou pri potrebe fyzickej zdatnosti  

ako napríklad pri orezávaní stromov, prenášaní ťažkých vecí, na udržiavanie disciplíny pri akciách 

organizovaných obcou. Hasičskú zbrojnicu sa obec rozhodla zriadiť v nebytových priestoroch obce – 

bývalá kotolňa a garáž v Základnej škole, ktoré sa budú prerábať podľa podmienok stanovených vo výzve 

a na ktoré budeme požadovať maximálne možnú dotáciu, čo predstavuje 30.000 € a otvorila diskusiu 

k tomuto bodu rokovania. 

Pán poslanec Ing. Čamaj sa informoval o chode DHZO, o interných predpisoch, náplni práce 

a o príspevkoch od obce. Pán poslanec Hudák mu odpovedal, že ako prvé je potrebné si uvedomiť rozdiel 

medzi Dobrovoľným hasičským zborom a Hasičskou požiarnou ochranou, nakoľko HPO je povinná 

absolvovať rôzne súťaže, a DHZO je štátom určená a dotovaná organizácia, ktorá je povinná na výzvu  

sa zísť do 2 hodín a prísť na výpomoc. Ak sa to viackrát nepodarí a DHZO na výpomoc nepríde, 

nedostanú od štátu žiadne dotácie.  

Pani poslankyňa Langová ešte dodala, že budú nápomocný aj samotným občanom, napríklad  

pri odčerpávaní vody z pivníc a podobne. Pani starostka ešte ozrejmila, že DHZO sa nedá zneužiť, 

nakoľko sú tam štátom dané podmienky a tiež dodala, že nebudú nápomocný len obci, ale aj samotným 

občanom ako skonštatovala pani poslankyňa Langová.  

Pán poslanec Ing. Čamaj sa takisto zaujímal, či DHZO má už nejakých svojich členov, resp. či sa robil 

nejaký nábor a oslovenie. Pani starostka priblížila všetkým prítomným stretnutie profesionálnych hasičov, 

ktoré sa konalo na Obecnom úrade v Seni a je viacero záujemcov, ktorý oslovovali už aj ďalších 

nádejných mladých hasičov. Takisto dodala, že v spolupráci s pánom Sedlákom, sa získajú ochranné 

obleky a potrebné veci pre vykonávania hasičstva z U.S.Steel Košice, pričom ide o ich vyradené veci.  

Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová sa opýtala, či je už schválená výzva a či sú prisľúbené peniaze,  

na čo pani starostka dodala, že výzva bola vyhlásená 07.05.2019 a uzávierka je 21.06.2019, čo je dostatok 

času na jej vypracovanie. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 33 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa v zmysle § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 písm. b) zákona NRSR č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriaďuje 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Seňa.  

Číslo: 33 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 33/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 33 
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Obecné zastupiteľstvo v SENI 

z r i a ď u j e 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Seňa v zmysle § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 písm. b) zákona NRSR č. 314/2001 Z.z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

 

Zápis z rokovania 

Keďže sa schválilo zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Seňa, pani starostka informovala 

prítomných o potreba schválenia a určenia veliteľa tohto Dobrovoľného hasičského zboru obce.  

Za veliteľa DHZO navrhla pána Pavla Sedláka, profesionálneho hasiča, na ktorom sa zhodli aj ostatní 

profesionálni hasiči, ktorí boli prítomní na úvodnom stretnutí DHZO. Keďže nikto nemal žiadne 

námietky, prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 34 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

schvaľuje za veliteľa „Dobrovoľného hasičského zboru obce Seňa“ p. Pavla Sedláka, 

bytom Belža 140, profesionálny hasič – U.S.Steel Košice.  

Číslo: 34 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 34/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 34 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

za veliteľa „Dobrovoľného hasičského zboru obce Seňa“ p. Pavla Sedláka, bytom Belža 140, 

profesionálny hasič – U.S.Steel Košice. 

 

 

Bod č. 6 – Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania priblížila výzvu na získanie dotácie od Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb a opravy budov na účel hasičských 

staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a keďže neboli žiadne námietky  

od prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 35 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe výzvy číslo V.P HaZZ 2019 na 

rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy nebytových priestorov obce na Hasičskú 

zbrojnicu.  

Číslo: 35 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 35/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 35 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra SR na základe výzvy číslo V.P HaZZ 2019 na rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy 

nebytových priestorov obce na Hasičskú zbrojnicu. 

 

Bod č.7 – Schválenie žiadosti o NFP „Denný stacionár“ 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania priblížila pani starostka obce, že v rámci projektu „Denný stacionár“ je zámer  

už schválený a v tomto čase sa vybavujú stavebné povolenia. Takisto v rámci uznesenia vysvetlila pojem 

oprávnené výdavky, čo predstavujú samotnú stavbu, stavebný dozor a vybavenie – nábytok. Dodala ešte, 

že uznesenie je predpísané, je možné ho doplniť, ale nie zmeniť.  

Pán poslanec Ing. Čamaj sa zaujímal o neoprávnené výdavky, ktoré sú stanovené v uznesení. Pani 

starostka mu odpovedala, že ide o štandardnú klauzulu, ktorá je svojim spôsobom aj nebezpečná, nakoľko 

sa pred realizáciou stavby nerealizujú sondy, ale stále sa stavia na základe stavebného projektu. Pani 

poslankyňa Mgr. Domonkošová a informovala, kde sa bude stavať „Denný stacionár“, na čo jej pani 

starostka obce odpovedala, že na parcele 300/1 – na mieste bývalých jasieľ a prešlo sa k hlasovaniu.   

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 36 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Zriadenie Denného stacionára v obci Seňa“ realizovaného v rámci 

výzvy č. IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 21.233,77 € (t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu); 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

obce.     

Číslo: 36 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 7 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 36/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 36 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zriadenie 

Denného stacionára v obci Seňa“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC211-2018-27, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
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21.233,77 € (t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu); 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Bod č.8 – Schválenie žiadosti o NFP „Komunitné centrum Maratón“ 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu rokovania priblížila pani starostka obce výzvu, ktorá bola vydaná na vybudovanie 

komunitných centier v obciach, na ktoré je možné požiadať až 270.000 € a na to, aby nám bola táto suma 

schválená, musíme splniť všetky podmienky uvedené vo výzve. Pán poslanec Ing. Čamaj sa informoval 

o aké podmienky ide. Pani starostka odpovedala, že ide o to, aby boli v danom centre vybudované 

miestnosti zamerané na určité aktivity – u nás konkrétne pôjde o technickú miestnosť, hudobnú skúšobňu, 

ktorá bude odhlučnená, klubovú miestnosť s kuchynkou, hygienickú miestnosť a voľnú miestnosť a bude 

sa to realizovať v priestoroch Ihriska TJ Maratón Seňa, v podkrovných priestoroch.  

Pani poslankyňa Domonkošová sa informovala, že či obec bude mať finančné prostriedky  

na spolufinancovanie tohto projektu. Pani starostka odpovedala, že nie je možné riešiť stále finančné 

prostriedky, ale ide o poslednú vydanú výzvy na komunitné centrá a je potrebné túto výzvu využiť a ísť 

do toho. Ako starostka tlačí obec do každej jednej výzvy, nakoľko v budúcnosti už bude veľmi ťažké 

získať financie, a preto je dobré využiť to teraz.  

Pani poslankyňa Figmiková vyjadrila nespokojnosť s nedostatkom materiálov a informácií ohľadom tohto 

projektu, ktorý sa má schvaľovať, k čomu sa pridal aj pán poslanec Ing. Čamaj, ktorý nevedel občanom 

odpoveď na otázku komunitného centra, ktoré sa bude v obci budovať. Do diskusie vstúpil aj občan, pán 

Kolivoško, ktorý apeloval na to, že poslanci obecného zastupiteľstva musia disponovať kompletnými 

informáciami, aby vedeli o čom budú rozhodovať a zaujímal sa, pre aké komunity bude slúžiť Komunitné 

centrum. Dodal ešte, že priestory nie sú vhodné, pretože komunitné centrum by malo byť umiestnené 

v strede obce pre lepšiu dostupnosť a vyššiu návštevnosť.  

Pán poslanec Szabó reagoval, že žiaden z poslancov nedisponuje väčším množstvom informácií, nakoľko 

pani starostka robí permanentne a niektoré informácie sa ona sama dozvie len chvíľku pred plánovaným 

zasadnutím. Vyjadril spokojnosť s prácou starostky a že sa zapája do každej jednej výzvy, aby mohla 

zveľaďovať obec. Pridala sa k nemu aj pani poslankyňa Pillárová, ktorá dodala, že je dôležité a prospešné 

získavať finančné prostriedky na zveľadenie obecných budov. 

Pán Ing. Lang dodal, že každé jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva je transparentné a oceňuje snahu 

starostky obce o zveľaďovanie obce a o zapájaní sa do každej jednej výzvy a samozrejme  

aj o informovaní poslancov o každom dianí v obci nie ako to bolo v minulosti, keď fungoval ako poslanec 

obecného zastupiteľstva 4 roky. Priblížil, že v tej dobe ak sa niečo odhlasovalo, aj tak sa urobilo inak  

za chrbtami poslancov obecného zastupiteľstva a v súčasnosti sa takéto veci nerobia, nakoľko starostka 

obce dodržuje a akceptuje rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva a o ničom nerozhoduje sama.  

  

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 37 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje:  

- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 

Operačného programu Ľudské zdroje, kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC613-217-3 

s názvom „Komunitné centrum Maratón v obci Seňa“, pričom ciele projektu sú 

v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce; 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich 

rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu.      

Číslo: 37 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 6 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 37/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 37 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu 

Ľudské zdroje, kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC613-217-3 s názvom „Komunitné centrum Maratón v 

obci Seňa“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným 

územným plánom obce; 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu; 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Bod č.9 – Schválenie žiadosti o NP „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti“ 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu rokovania starostka obce priblížila, že nie je potrebné prijať nové uznesenie 

v tomto bode, ale ozrejmila projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v našej obci. Uzatvorenie 

výzvy na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti je stanovené na 27.05.2019. V súčasnosti sa čaká 

na vyjadrenia hasičov, stanovisko EIA vplyvy, Natura 2000, ďalej je potrebné opätovné podpísanie zmlúv 

s budúcimi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Najdôležitejším dokumentom je stavebné povolenie, 

ktoré je stále v procese dokladovania vyjadrení k samotnému administratívnemu úkonu – jeho vydaniu. 

Neoprávneným výdavkom budú náklady na lekáreň vrátane percentuálneho podielu na zateplenie, 

zastrešenie ako aj na vnútornú rekonštrukciu priestorov, ktorá bude minimálna.  

Pán poslanec Ing. Čamaj sa zaujímal o výšku sumu/nákladov na rekonštrukciu lekárne, na čo mu pani 

starostka obce odpovedala, že konečný rozpočet obec obdrží až v pondelok (13.05.), čiže sa čaká  

na záverečný verdikt.  

Pani Krešáková sa zaujímala ako bude prebiehať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v čase 

rekonštrukcie budovy. Pani starostka odpovedala, že prevádzka zdravotného strediska nebude 

pozastavená, ale bude sa to riešiť tak, že sa najprv postaví nová budova, kde budú lekári ordinovať v čase 

rekonštrukcie pôvodnej budovy. Takisto sa pani Krešáková zaujímala, či budeme mať dostatok lekárov 

do tohto nového priestoru. Pani starostka odpovedala, že s odbornými lekármi už obec má podpísané 

zmluvy, gynekológ a pediater sú istí, ale veľkým problémom je získať všeobecného lekára. V rámci toho 

sa pani Krešáková opýtala, akým právom spoločnosť Ergomed vzala karty občanov – pacientov  

bez ich súhlasu. Pani starostka vysvetlila všetkým prítomným, že spoločnosť Ergomed je vlastníkom 

týchto kariet, nakoľko ide o ich pacientov a kartu môže táto spoločnosť vydať len ošetrujúcemu lekárovi, 

ktorý bude ošetrovať daného pacienta. Podľa zákona kartu pacienta nie je možné vydať do jeho rúk,  

iba do rúk ošetrujúceho lekára. Na situáciu, že obec dodnes nedisponuje všeobecným lekárom povedala, 

že všeobecných lekárov je vo všeobecnosti nedostatok a lekári žijú výlučne z kapitácie, pričom za jednu 

kartu pacienta dostávajú 2,05 – 3,00 € a potrebujú cca 1200 karát na „prežitie“. Za ordinácie spoločnosti 

Ergomed disponovala počtom 980 karát, ktoré nový všeobecný lekár nezíska. Bude musieť začať 

s počtom 0, čo je pre všetkých potenciálnych lekárov nelákavá ponuka aj napriek výhodným 

podmienkam, ktoré obec ponúka. Pani starostka ešte dodala na sťažnosti občanov, že robí všetko preto, 

aby pre obec všeobecného lekára zabezpečila a to tak, že permanentne vedie rokovania s viacerými 

lekármi, komunikuje so župou a zisťuje počty nových atestovaných lekárov. Dodala, že väčšina lekárov 

sa bojí podnikať a radšej ostávajú zamestnaný.  

Pani poslankyňa MUDr. Vašková sa zaujímala o mená lekárov, ktorý majú s obcou podpísanú zmluvu  
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na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti. Pani starostka 

odpovedala, že ide o gynekológa MUDr. Pavla Rozprávku, stomatológa MUDr. Petra Novotného, 

pediatričku MUDr. Agátu Seifertovú a všeobecný lekár je problémom.    

 

Bod č.10 – Schválenie nájomnej zmluvy všeobecného lekára v priestoroch zdravotného strediska 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu rokovania vysvetlila pani starostka dôvod zvýhodneného nájomného  

a to je zmena miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Košiciach poliklinikou Ergomed. 

Poliklinika týmto úkonom skončila poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Seni a určila ako miesto 

poskytovania zdravotnej starostlivosti pre týchto pacientov Polikliniku Ergomed, na Moldavskej 2/A 

v Košiciach. Do dnešného dňa obec Seňa nemá prísľub všeobecného lekára a to aj napriek tomu,  

že sa neustále vedú rokovania a stretnutia aj za zvýhodnených podmienok poskytovania zdravotnej 

starostlivosti.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 38 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

odporúča akceptovať  ponúknutú výšku nájomného zo strany nájomcu v priestoroch 

ambulancie všeobecného lekára zdravotného strediska po dobu jedného roka od 

podpísania nájomnej zmluvy.    

Číslo: 38 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 38/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 38 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

o d p o r ú č a        a k c e p t o v a ť  

ponúknutú výšku nájomného zo strany nájomcu v priestoroch ambulancie všeobecného lekára 

zdravotného strediska po dobu jedného roka od podpísania nájomnej zmluvy.    

 

Bod č.11 – Schválenie členov komisie pre kultúru, rozvoj a propagáciu 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Predsedom komisie pre kultúru, rozvoj a propagáciu je pani poslankyňa Silvia Langová, ktorá navrhla za 

členov tejto komisie Petronelu Ficzere, Ľudmilu Pillárovú, Mgr. Anikó Szakálovú a Mgr. Martinu 

Vargovú a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 39 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje členov komisie pre kultúru, rozvoj a propagáciu v nasledovnom zložení: 
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Petronela Ficzere, Ľudmila Pillárová, Mgr. Anikó Szakálová, Mgr. Martina Vargová.     

Číslo: 39 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 39/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 39 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

členov komisie pre kultúru, rozvoj a propagáciu v nasledovnom zložení: Petronela Ficzere, Ľudmila 

Pillárová, Mgr. Anikó Szakálová, Mgr. Martina Vargová.     

 

Bod č.12 – Schválenie paušálnej náhrady za mobilný telefón 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania priblížila potrebu zvýšenia príspevku na paušál za 

mobilný telefón, ktorý používa spolu so zástupkyňou obce na pracovné účely – dôvodom sú vyššie 

poplatky za kvalitné služby, ktorým potrebuje disponovať vedenie obce a vyzvala poslancov obecného 

zastupiteľstva na návrh zvýšenia sumy. 

Pani poslankyňa Figmiková navrhla, aby si starostka obce a aj zástupkyňa obce zaobstarali ešte jeden 

mobilný telefón, výlučne na služobné účely. Pani starostka obce však argumentovala, že množstvo ľudí 

má tieto čísla a bolo by náročné ho zmeniť a to kvôli predovšetkým kvôli kontaktom a navrhla sumu 50 € 

a prešlo sa k hlasovaniu za schválenie paušálnej náhrady pre starostku obce.   

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 40 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje starostke obce paušálnu náhradu za používanie súkromného mobilného 

telefónu vo výške 50 € mesačne od 01.05.2019.      

Číslo: 40 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 5 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 40/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 40 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

starostke obce paušálnu náhradu za používanie súkromného mobilného telefónu vo výške 50 € mesačne 

od 01.05.2019.      

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Po schválení paušálnej náhrady pre starostku obce sa prešlo k hlasovaniu o paušálnu náhradu  
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za používanie súkromného mobilného telefónu vo výške 50 € pre zástupkyňu starostky obce. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 41 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

neschvaľuje zástupkyni starostky obce paušálnu náhradu za používanie súkromného 

mobilného telefónu vo výške 50 € mesačne od 01.05.2019.      

Číslo: 41 Schválený: NIE Prítomní: 8 Za: 4 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 41/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 40 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

n e s c h v a ľ u j e 

zástupkyni starostky obce paušálnu náhradu za používanie súkromného mobilného telefónu vo výške 50 € 

mesačne od 01.05.2019.      

 

Bod č.13 – Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania: 

Pani starostka obce v tomto bode rokovania vysvetlila dôležitosť prijatia zmeny uznesenia ohľadom 

odpredaja verejného vodovodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a to z dôvodu zistenia 

nových skutočností pri dĺžkach vodovodných radov.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 42 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

mení a dopĺňa uznesenie č. 117/VI/2017 zo dňa 07. decembra 2017 nasledovne: predaj 

obecného majetku – verejného vodovodu v katastrálnom území obce Seňa, 

pozostávajúceho z týchto objektov: 

a) vodovodný rad 1 s celkovou dĺžkou 869,50 m sa mení na 872,70 m, 

b) vodovodný rad 1-2 s celkovou dĺžkou 275,52 m sa mení na 249,2 m, 

c) vodovodný rad 1-2-1 s celkovou dĺžkou 59,74 m sa mení na 56,2 m, 

d) vodovodný rad 1- 3 s celkovou dĺžkou 639,35 m sa mení na 693,00 m,  

e) vodovodný rad 1-3-1 s celkovou dĺžkou 47,15 m sa mení na 150,20 m, 

f) vodovodný rad 1-5 s celkovou dĺžkou 94,00 m sa mení na 112,00 m, 

g) vodovodný rad 2-1 sa dopĺňa s celkovou dĺžkou 82,91 m, 

h) vodovodný rad 2-1-3 s celkovou dĺžkou 304,40 m (nezmenené),  

i) vodovodný rad 2-1-3-1 s celkovou dĺžkou 163,90 m (nezmenené),  

j) vodovodný rad 2-2 s celkovou dĺžkou 449,30 m sa mení na 449,03 m,  

k) vodovodný rad 2-3 s celkovou dĺžkou 297,34 m (nezmenené),  

l) vodovodný rad 2-3-3 s celkovou dĺžkou 94,00 m sa mení na 144,10 m,  

m) vodovodný rad 2-4 s celkovou dĺžkou 859,60 m sa mení na 761,57 m,  

n) vodovodný rad 2-4-2 s celkovou dĺžkou 163,53 m (nezmenené), 

o) vodovodný rad 2-4-2-1 s celkovou dĺžkou 87,56 m sa mení na 87,58 m.   
Číslo: 42 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 42/VI/2019 

Schválené hlasovaním č. 42 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

m e n í    a    d o p ĺ ň a 

uznesenie č. 117/VI/2017 zo dňa 07. decembra 2017 nasledovne: predaj obecného majetku – verejného 

vodovodu v katastrálnom území obce Seňa, pozostávajúceho z týchto objektov: 

a) vodovodný rad 1 s celkovou dĺžkou 869,50 m sa mení na 872,70 m, 

b) vodovodný rad 1-2 s celkovou dĺžkou 275,52 m sa mení na 249,2 m, 

c) vodovodný rad 1-2-1 s celkovou dĺžkou 59,74 m sa mení na 56,2 m, 

d) vodovodný rad 1- 3 s celkovou dĺžkou 639,35 m sa mení na 693,00 m, 

e) vodovodný rad 1-3-1 s celkovou dĺžkou 47,15 m sa mení na 150,20 m, 

f) vodovodný rad 1-5 s celkovou dĺžkou 94,00 m sa mení na 112,00 m, 

g) vodovodný rad 2-1 sa dopĺňa s celkovou dĺžkou 82,91 m, 

h) vodovodný rad 2-1-3 s celkovou dĺžkou 304,40 m (nezmenené), 

i) vodovodný rad 2-1-3-1 s celkovou dĺžkou 163,90 m (nezmenené), 

j) vodovodný rad 2-2 s celkovou dĺžkou 449,30 m sa mení na 449,03 m, 

k) vodovodný rad 2-3 s celkovou dĺžkou 297,34 m (nezmenené), 

l) vodovodný rad 2-3-3 s celkovou dĺžkou 94,00 m sa mení na 144,10 m, 

m) vodovodný rad 2-4 s celkovou dĺžkou 859,60 m sa mení na 761,57 m, 

n) vodovodný rad 2-4-2 s celkovou dĺžkou 163,53 m (nezmenené), 

o) vodovodný rad 2-4-2-1 s celkovou dĺžkou 87,56 m sa mení na 87,58 m. 

 

Zápis z rokovania 

Ďalším bodom v tomto bode rokovania bol návrh na prenájom nebytových priestorov v obci Seňa. Pani 

starostka priblížila, že Obecnému úradu bola doručená žiadosť o prenájom podkrovných nebytových 

priestorov v Dome služieb od p. Jessici Pribulovej na poskytovanie služieb v oblasti nechtový dizajn 

a kozmetika. Predmetné priestory už boli v minulosti na základe oslovenia záujemcov o prevádzkovanie 

podnikateľskej činnosti ponúknuté, avšak kvôli ťažšiemu prístupu – úzkemu schodisku (resp. nemožný 

prístup pre imobilných) záujem bol odmietnutý. Dodala, že prenájom je možný zrealizovať dvoma 

spôsobmi a to osobitným zreteľom (s čím súhlasil aj kontrolór obce) alebo verejnou obchodnou súťažou 

za určenia minimálnej ceny za nájom. Vyzvala p. Jessicu Pribulovú, aby priblížila prítomným svoj 

podnikateľský zámer.  

P. Jessica Pribulová priblížila svoj podnikateľský zámer v oblasti nechtového dizajnu a kozmetiky 

a takisto dodala, že je ochotná investovať do predmetných priestorov, ktoré bola pozrieť a pozná ich 

aktuálny a reálny stav. Pán poslanec Jaroslav Szabo sa jej opýtal, do akej výšky nájomného by chcela ísť, 

resp. akú má predstavu o cene nájmu. Pani Pribulová odpovedala, že je ochotná dať sumu 50 € ako 

mesačné nájomné. 

Prítomní poslanci sa zhodli na forme prenájmu týchto predmetných nebytových priestorov a prešlo sa 

k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 43 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prenájom podkrovných nebytových priestorov v Dome služieb formou 

Verejnej obchodnej súťaže za 1 €/ m
2 
na mesiac.   

Číslo: 43 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 43/VI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 43 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 
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s c h v a ľ u j e 

prenájom podkrovných nebytových priestorov v Dome služieb formou Verejnej obchodnej súťaže za 1 €/ 

m
2 
na mesiac. 

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode ešte pani starostka obce chcela vysvetliť situáciu, ktorá sa odohrala na predchádzajúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva doc. Solár oslovil 

obec, aby na spoluúčasť pri financovaní európskych projektov požiadala VÚC – táto pripomienka bola 

preverená na Mikroregióne na stretnutí starostov, pričom traja starostovia pôsobia ako poslanci VÚC. 

Návrh pána Solára bol prezentovaný ako nemožný a nezlučiteľný s podmienkami poskytovania NFP z EÚ 

fondov, nakoľko VÚC pre tieto účely obciam neposkytuje financie a samotná obec musí preukázať 

dostatok finančných zdrojov. Taktiež poslanci VÚC odprezentovali, že je možné žiadať iba o dotáciu na 

akcie organizované obcou. Žiadosti môže byť vyhovené maximálne raz za tri roky, avšak iba do výšky 

3.300 €. Tento rok naša obec o takúto dotáciu požiadala z dôvodu 770-teho výročia obce, avšak VÚC 

schválil obci dotáciu iba vo výške 700 €.  

Takisto občanom ponúkla možnosť ďalšieho separovania v obci, nakoľko obec ponúka občanom ďalšie 

nádoby na separovaný zber v žltej, zelenej a modrej farbe, teda na triedenie plastov, skla a papiera za 

zvýhodnenú cenu každej nádoby v hodnote 50 % nákupu vysúťaženej ceny podľa výsledku 

zrealizovaného verejného obstarávania. Zároveň všetkých prítomných upozornila, že náklady za odvoz 

komunálneho odpadu prevyšujú príjmy od občanov, preto v prípade nezmeneného vývinu tejto situácie 

bude nutné pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad za osobu.  

Ešte ozrejmila, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť rozposlala cca 45 domácnostiam popis 

o nevyhovujúcom stave šácht, ktoré je potrebné prerobiť, v štyroch prípadoch je potrebné vybudovať 

šachty, ktoré majú v súčasnosti vodomer osadený v rodinnom dome. Nielen technické podmienky VVS 

musia byť dodržané, ale dôležitou súčasťou je aj splnenie predpísaných technických noriem a podmienok 

hygieny, ktoré v prípade zistených problémov budú sankcionované touto spoločnosťou.   

 

Bod č. 14 – Diskusia 

Pán poslanec Hudák sa opýtal, či by nebolo možné vyplniť výtlky na asfaltovej ceste smerom  

pri Markete, nakoľko sú tam veľké diery a ničia sa autá a takisto sa opýtal na možnosť osadenia 

jednosmerky na ulici „za Potokom“, pretože je tam hrozne úzka cesta a dve autá tam nevedia prejsť.  

Na to prikývla aj pani Staňová a apelovala, aby sa vyzvali občania na odstránenie balvanov z pred brán, 

aby bol možný prejazd aj dvoch vozidiel súčasne.  

Pán Berta podotkol problematiku parkovania v obci, autá permanentne parkujú na chodníkoch a tým  

je znemožnený prechod nie len po komunikácií, ale aj cez chodníky. Pani starostka obce navrhla 

poslancom prijatie VZN o parkovaní v obci, ktoré obec sama vypracuje, nakoľko je potrebné túto situáciu 

riešiť.  

Pani Krešáková sa informovala ohľadom spolupráci s okolitými maďarskými dedinami, ktoré 

sprostredkovala pani starostke ona s manželom a dostala informáciu, že stretnutie sa nezrealizovalo 

(konkrétne ide o dedinu Telkibánya). Pani starostka obce odpovedala, že stretnutie už bolo dohodnuté 

s pánom starostom dvakrát, avšak stále do toho vošli nepredvídateľné okolnosti a bolo potrebné tieto 

stretnutie zrušiť alebo preložiť. Pani Krešáková ponúkla opätovnú možnosť sprostredkovania tohto 

stretnutia.  

Pán poslanec Ing. Čamaj ozrejmil, že za kostolom, pred domom pani Nagyovej je plný a upchatý rigol,  

čo spôsobuje, že dažďová voda steká do dvora pani Nagyovej. Takisto dodal, že poklop je tam zatvorený 

a nedá sa otvoriť a poprosil vedenie obce o vyčistenie tohto predmetného rigolu.  

Pani Palkovičová sa sťažovala na neustály zápach z kanalizácie, ktorú občania po večeroch nelegálne 

vypúšťajú. Pani Langová odpovedala, že kanalizácia v obci sa čistí každé dva týždne práve kvôli 

zamedzeniu zápachu, avšak pani Palkovičová dodala, že tu skôr ide o nelegálne vypúšťanie kanalizácie. 

Pani starostka obce na to reagovala, že obec má prijaté VZN o kanalizácií a nevie, kto je v obci 

„načierno“ napojení a je potrebné, aby občania dokladovali vyťahovanie kanalizácie/žumpy 

v domácnosti.  

Pán Berta poznamenal na riziko zvýšenia poplatku za komunálny odpad, že je veľmi dôležité separovať, 

lebo na zvýšenie poplatku doplatia opäť tí občania, ktorí sú poctiví, platia a aj odpad separujú. Pani 

poslankyňa Langová poznamenala, že nie je problém do obce objednávať pravidelne aj veľkoobjemové 
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kontajnery, avšak nevidí dôvod, keďže v obci máme rozmiestnené smetné nádoby všade a občania  

ich môžu využívať a takisto máme dvor na zber pneumatík, ktoré spoločnosť Kosit pravidelne odváža. 

Pani Palkovičová sa takisto sťažovala na množstvo túlavých psov v obci v nočných hodinách,  

na to reagovala pani starostka obce, že problém so psami je dlhodobý, ale obec sa snaží pravidelne 

realizovať odchyt.   

 

Bod č. 15 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa pani starostka poďakovala všetkým prítomným poslancom  

a občanom za účasť a ich pozornosť. 

 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

              

  Meno 2/32 5/33 5/34 6/35 7/36 8/37 10/38 11/39 12/40 12/41 13/42 13/43 

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

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

 Gabriel Ficzere N N N N N N N N N N N N 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZD ZD ZA ZA ZD ZD ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

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

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

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA NH NH ZA ZA ZA ZA 

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

……………………………… 
  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:      

 

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

  

 

Ľudmila Pillárová                                                                   ............................................ 


