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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 10.12.2019 o 19:00 

 

 

Miesto konania: KD Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 19:00 – 21:37 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 19:09 – 21:37 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 19:00 – 21:37 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 19:00 – 21:37 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 19:00 – 21:37 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 19:00 – 21:37 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 19:00 – 21:37 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 19:00 – 21:37 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná 19:00 – 21:37 

 

 

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 začiatku 

zasadnutia boli prítomní ôsmi poslanci obecného zastupiteľstva, pani poslankyňa Mgr. Katarína 

Domonkošová prišla o 19:09 hod. v priebehu bodu č. 3. Pani starostka konštatovala, že zasadnutie  

je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Vargová a za overovateľov zápisnice 

boli určení pán poslanec Jaroslav Szabo a pán poslanec Gabriel Ficzere.  

 

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. VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

6. Prerokovanie návrhu zmeny mzdových podmienok. 

7. Rôzne. 

8. Diskusia. 

9. Záver.  

 
Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 77 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 77 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 77/XII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 77 

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 15.11.2019: 

 

Správa č. 8/2019 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 15.11.2019  - ku dňu 10.12.2019. 

 

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. 69/XI/2019 až 76/XI/2019. 

 
Uznesenie č. 69/XI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 70/XI/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

na I. polrok 2020.    

 
Uznesenie č. 71/XI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 obce Seňa s pozmeňujúcim návrhom. 

 

Uznesenie č. 72/XI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie informácie o aktívnych krokoch starostky obce pri žiadosti 

o vyčistenie Sokolianskeho potoka a stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. k žiadosti obce. 
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Uznesenie č. 73/XI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj obecného pozemku  

č. parcely 93/76 s výmerou 953 m
2 

v katastrálnom území Seňa, druh pozemku lúky a pasienky z dôvodu 

nepotrebnosti pre účely obce. 

 

Uznesenie č. 74/XI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vyradenie „Školskej jedálne pri Základnej škole Seňa 507“ zo  škôl 

a školských zariadení SR k 31.12.2019 a zaradenie „Školskej jedálne Seňa 507“ do siete škôl a školských zariadení 

SR, ktorej zriaďovateľom bude obec Seňa, 044 58 Seňa 200, IČO: 00324698 od 01.01.2020.   

 
Uznesenie č. 75/XI/2019 

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

 

Uznesenie č. 76/XI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie pozemku s parcelným číslom 128/5 vo výmere 92 m
2 

a parcelu 

č. 128/6 vo výmere 45 m
2 

, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej pošty, a.s. v súlade so znaleckým posudkom  

č. 183/2019 za súhrnnú cenu 1630 €. 

 
Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani poslankyňa Langová upozornila a poprosila prítomných poslancov, aby dodržiavali povinnosť 

informovania pani starostky o prítomnosti alebo neprítomnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pán 

poslanec Ing. Čamaj reagoval, že ak sa bude dodržiavať rokovací poriadok zo strany pani starostky, tak 

ho budú dodržiavať aj poslanci. Uviedol konkrétny príklad a to nedodanie materiálov k bodu rokovania  

č. 6, čo znamená, že nevedie o čom sa má v danom bode rokovať.  

Nikto z ďalších prítomných poslancov sa neprihlásil o slovo a prešlo sa k ďalšiemu bodu rokovania.   

 

Bod č. 5 – VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania: 

Pani starostka obce v tomto bode opäť odprezentovala návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol zverejnený na webovej stránke obce, 

na informačnej tabuli pred Kultúrnym domom v Seni, na informačnej tabuli na Obecnom úrade 

a doručený všetkým poslancom obecného zastupiteľstva. Otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Ing. Čamaj súhlasil, že je potrebné zvýšiť poplatok za komunálny odpad, ale dodal, že by 

bolo vhodné FO nad 62 rokov a ZŤP poskytnúť zľavu 25 %. 

Pani starostka obce odpovedala, že v obci máme 365 dôchodcov nad 65 rokov, ktorým sa usporadúva 

každý rok Deň úcty k starším v hodnote 8,40 € na jedného a takisto sa financuje časť poplatku za obedy, 

čo predstavuje 50 € na rok. Navrhla, aby sa skôr prispelo vyššou sumou na obedy ako dať zľavu na 

komunálny odpad. Dodala ešte, že ekonomicky aktívny ľudia sú na tom finančne oveľa horšie ako 

dôchodcovia a to nie je fér. Pán poslanec Ing. Čamaj argumentoval, že dôchodcovia nakupujú oveľa 

menej spotrebného materiálu. Pani starostka obce priblížila, že za jeden vývoz nádoby na komunálny 

odpad obec zaplatí 1,50 €, čo predstavuje na jedného občana na 1 rok 39 € a po uplatnení zľavy nám 

každý jeden dôchodca zaplatí na rok len 20 €. Pán poslanec Ing. Čamaj navrhol, aby sa znížil počet 1100 l 

nádob na komunálny odpad v obci, nakoľko aj v dôsledku nich sú vysoké faktúry, kde sa prepočítava na 
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litre a na tony. Opýtal sa ako chce obec zabezpečiť, aby neboli také vysoké faktúry za odvoz 

komunálneho odpadu. Pani starostka odpovedala, že separovaním, avšak občania nechcú separovať, 

a preto je potrebné aby so separovaním občania začali. Pani poslankyňa Langová povedala, že 

veľkoobjemové kontajnery nemôžeme znížiť, nakoľko sa neustále zvyšuje ich potreba. Prichádzajú 

nepredvídateľné situácie ako je napr. búranie Fedákovho domu, budovanie kanalizácie v Novej Seni 

a podobne.  

Starostka obce takisto dala na vedomie všetkým prítomných, že spoločnosť Kosit, a.s. súťaží firmu, ktorá 

sa  bude zaoberať čipovaním nádob na komunálny odpad. Prvou testovacou obcou bude obec Baška. 

V našej obci od 01/2020 postupne prejdeme najprv na nálepkovanie a následne na čipovanie týchto 

nádob. Pán poslanec Ing. Čamaj sa opýtal ako fakturuje spoločnosť Kosit za odvoz komunálneho odpadu. 

Pani poslankyňa Langová mu odpovedala, že spoločnosť účtuje toľko nádob, koľko je v čase zberu 

vyložených, avšak niektorí občania vyložia viacero nádob, ktoré majú „načierno“ a neplatia za nich. Pani 

starostka dodala, že najväčší zlom nastal v rokoch 2016/2017, kedy sa zvýšili ceny za odvoz 

komunálneho odpadu. Pán poslanec Ing. Čamaj však reagoval, že zvýšenie bolo o 0,06 €, ale ako obec 

platíme o 7.000 € viac a chcel, aby sa bližšie špecifikoval dôvod.  

Pán Špák sa takisto opýtal, či ako obec chodíme na kontrolu koľko ton zvážia. 

Pani starostka argumentovala, že váha nie je riešením. V obci Haniska majú predmetnú váhu, ale ani s jej 

pomocou neprišli k žiadnemu riešeniu, a preto si myslí, že zakúpiť váhu je zbytočné. 

Pán Vaško sa opýtal starostky obce koľko dôchodcov v obci odoberá stravu, nakoľko podľa jeho 

vedomostí ich nie je veľa, a preto si myslí, že príspevok na obedy miesto zľavy na KO nie je voči 

ostatným občanom fér a dôchodky sú strašne nízke. Tiež dodal, že obec Valaliky je omnoho väčšia ako 

obec Seňa a zmestia sa do výšky poplatku za komunálny odpad 17,80 €, a pritom 5ty člen rodiny už platí 

len polovicu tohto poplatku.  

Pani starostka obce odpovedala, že aj medzi dôchodcami sú rozdiely v príjmoch. Niektorí majú vysoké 

príjmy a niektorí sú na hranici, či dokonca pod hranicou životného minima. A tiež by nebolo fér 

a dôstojné zisťovať, kto je ako na tom a podľa toho dávať zľavu na odvoz komunálneho odpadu. Takisto 

povedala, že nie je možné porovnávať obce, či mestá, nakoľko u každého funguje a platí niečo iné 

a v každej obci, či meste fungujú úplne iné pravidlá. Je pravda, že dôchodcovia kupujú a spotrebujú 

menej spotrebného materiálu, ale ekonomicky aktívny ľudia majú oveľa vyššie výdavky. Čiže ani toto nie 

je fér, že tým, ktorý majú menšie výdavky sa udelí zľava a pritom sa dôchodcom vráti ročne späť 8,40 € 

za akcie pre nich. 

Pán poslanec Ficzere dodal, že je potrebné si takisto uvedomiť, že predpis na komunálny odpad vzrástol 

aj preto, lebo sa začali Rómom posielať výzvy na ich dlhy, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch vôbec 

neriešili. Teraz musia platiť, uzatvárajú splátkové kalendáre a dlhy sa znižujú – predtým neplatili vôbec 

nič. 

Pani poslankyňa MUDr. Vašková doplnila, že obec Čaňa platí za odvoz KO 19,71 €, obec Belža 16,79 €, 

obec Valaliky 16,79 € a pod. Pani starostka sa opýtala na margo uvedeného, že ktorá obce platí menej ako 

my? My ako obec máme najnižší poplatok za odvoz komunálneho odpadu, a preto nám vznikajú 

obrovské straty. Pani poslankyňa MUDr. Vašková dodala, že toto zvyšovanie malo prebehnúť postupne 

a nie naraz, pretože tento nárast bude predstavovať pre niektoré z rodín problém.  

Pán poslanec Ing. Čamaj sa informoval, aký bude predpis od občanov, ak sa teda ten poplatok zvýši 

a pani starostka odpovedala, že 45.006 €. Pán poslanec Ing. Čamaj doplnil, že je potrebné zabezpečiť, aby 

sa separovalo a menej produkoval odpad a 1.500 €, čo predstavuje sumu na zľavu občanom ešte nikoho 

nezabilo a skonštatoval, že skôr je potrebné ušetriť na kontajneroch ako na občanoch a dodal, že stojí si 

za doplnenie bodu do VZN, ktorý navrhol. Pani starostka vyzvala, aby sa teda prešlo k hlasovaniu 

o pozmeňujúcom návrhu.   

   

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 78 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje doplnenie VZN v § 9 novým bodom: „Obec poskytne 25 % zľavu z ročného 

poplatku fyzickým osobám – držiteľom preukazu ZŤP a fyzickým osobám starším ako 

65 rokov, ak ich nehnuteľnosti slúžia výhradne na ich osobnú potrebu“.   

Číslo: 78 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 6 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 78/XII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 78 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. doplnenie VZN v § 9 novým bodom: 

„Obec poskytne 25 % zľavu z ročného poplatku fyzickým osobám – držiteľom preukazu ZŤP a fyzickým 

osobám starším ako 65 rokov, ak ich nehnuteľnosti slúžia výhradne na ich osobnú potrebu“.   

 

Zápis z rokovania: 

Pani poslankyňa Langová ešte v rámci tohto rokovacieho bodu doplnila, že od nového roka od mesiaca 

február sa prejde v prvom rade na onálepkovanie smetných nádob. To znamená, že nálepku na smetnú 

nádobu dostane len ten občan, ktorý zaplatil v predchádzajúcom roku poplatok za komunálny odpad.  

Ten kto nezaplatil, nálepku nedostane a spoločnosť Kosit, a.s. takúto smetnú nádobu bez nálepky 

nevyvezie. Pán poslanec Ing. Čamaj súhlasil, že by bolo takisto potrebné donútiť týchto neplatičov 

k plateniu a to napríklad ukladaním pokuty za nelegálne vysypanie odpadu, napr. 160 €. Pán poslanec 

Szabo však zareagoval, že ak sa nebude vyvážať odpad, občania budú robiť nelegálne skládky, ktoré je 

potrebné taktiež zlikvidovať, čo predstavuje nemalú čiastku za likvidáciu. Pán poslanec Ing. Čamaj 

doplnil, že potom by bolo vhodné dať možnosť občanom vyvážať odpad na zberné dvory.  

Pani poslankyňa Langová odpovedala, že zberný dvor bude v obci vtedy, ak sa všetko ostatné poriadne 

urobí a všetko dôležité v obci budeme mať hotové.  

Nikto z ďalších prítomných poslancov sa neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 79 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady s pozmeňujúcim návrhom.    

Číslo: 79 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 8 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 79/XII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 78 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pozmeňujúcim 

návrhom.  

 

 

Bod č. 6 – Prerokovanie návrhu zmeny mzdových podmienok 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce navrhla od 01.12.2019 zvýšiť mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce  

Ing. Ladislava Nyulásziho podľa § 18c ods. 5 a 6 zákona o 20 %, čo predstavuje nárast o 33 € mesačne, 

teda funkčný plat by činil 217 €. Zvýšenie pani starostka navrhla z dôvodu jeho vysokej profesionality 
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a dodala, že zároveň sa jedná o polovicu jeho volebného obdobia a v obci Seňa pôsobí od roku 1994,  

čo predstavuje 25 rokov a otvorila diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Ing. Čamaj hneď na začiatku tohto bodu oznámil, že sa zdrží hlasovania, nakoľko žiaden 

materiál k tomuto bodu nevidel a nevie sa k tomu ani vyjadriť. Keby mal viac času, tak by sa chcel 

informovať aj po iných obciach ako to funguje tam a nie bezhlavo hlasovať.  

Pani starostka vysvetlila, že pán kontrolór obce môže mať zvýšený plat od 10 – 60 %. Od roku 1994 má 

navýšenie len o 10 % a teraz sa navrhuje navýšenie o 30 %, čo si zaslúži z hľadiska jeho práce 

a profesionality. Pracuje podľa úväzku 16 hodín mesačne a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 80 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zvýšenie platu podľa § 18c ods. 5 a 6 

zákona pre hlavného kontrolóra obce, Ing. Ladislava Nyulásziho vo výške 30 % 

s účinnosťou od 01.12.2019.   

Číslo: 80 Schválený: NIE Prítomní: 9 Za: 4 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 80/XII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 80 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

n e s c h v a ľ u j e  

zvýšenie platu podľa § 18c ods. 5 a 6 zákona pre hlavného kontrolóra obce, Ing. Ladislava Nyulásziho vo 

výške 30 % s účinnosťou od 01.12.2019.  

 

Bod č. 7 – Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania pani zástupkyňa starostky – pani poslankyňa Langová navrhla 40 % zvýšenie 

platu, čo by  predstavovalo zvýšenie o 14 %. Odôvodnila to tým, že zásluhou pani starostky sa obec 

neustále rozvíja a v tomto roku priniesla pre obec 1.500.000 € a navrhla prejsť k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 81 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zvýšenie platu pre starostku obce, Ing. 

Marcelu Gallovú vo výške 40 % s účinnosťou od 01.12.2019.  

Číslo: 81 Schválený: NIE Prítomní: 9 Za: 4 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 5 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 81/XII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 81 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

n e s c h v a ľ u j e  

zvýšenie platu pre starostku obce, Ing. Marcelu Gallovú vo výške 40 % s účinnosťou od 01.12.2019.  
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Pani starostka obce ešte v tomto bode rokovania informovala prítomných poslancov a občanov, že v obci 

prebehlo čistenie brehu Sokolianskeho potoka v jednom úseku prostredníctvom 2 pilčíkov a 3 pomocných 

pracovníkov a obec zabezpečila odvoz zrezaných kríkov a porastu a dodala, že sa v týchto prácach bude 

pokračovať na jar. Takisto informovala, že sa uskutočnili v obci Handmade trhy, 100 detí zo Základnej 

školy sa zúčastnili hokeja (3 autobusy), konali sa Betlehemskí pastieri spojené s koncertom Róberta 

Lakatoša, Mikulášska akcia pre deti vo veku od 1 – 10 rokov. Ďalej sa zrealizovalo vybudovanie 

kanalizácie v Novej Seni v dĺžke 168 m za 125.000 €, schválili nám financie na hasičskú zbrojnicu  

vo výške 30.000 € a pridelili hasičské auto v sume 120.000 € a prešlo sa k ďalšiemu bodu rokovania.  

 

Bod č. 8 – Diskusia  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu rokovania sa prihlásil o slovo pán poslanec Hudák, ktorý sa opýtal, či pani 

starostka obce má záujem realizovať Polmaratón v najbližších rokoch. Priblížil, že sa stretol so starostom 

obce Čaňa, p. Rečkom, s ktorým o takejto možnosti rokoval. Navrhol, aby sa obec Seňa spojila s obcou 

Čaňa, urobil sa spoločný Polmaratón a rozdelili by sa náklady aj starosti. Pani starostka obce odpovedala, 

že záujem z jej strany je, ale nie je to možné spojiť s obcou Čaňa, nakoľko z dôvodu dopravy  

by sa to nedalo zrealizovať. Polícia nemá vôľu uzavrieť frekventovanú cestu a bez toho by to nešlo. 

Pán Kolivoško poznamenal, že by bolo potrebné, aby sa vytvoril v obci zberný dvor na likvidáciu odpadu, 

pretože je všade v obci neporiadok. 

Pán Kuskulič, ktorý býva v záhradkárskej oblasti požiadal vedenie obce, aby do tej lokality zabezpečili 

osvetlenie, nakoľko ide o intravilán obce, pričom sa k nemu pridal aj pán Rybár, ktorý takisto býva v tejto 

lokalite. Takisto mali požiadavku opravy cesty, nakoľko je tam neustále blato. Pán Kuskulič vysvetlil, že 

okrem záhradkárov je v tejto oblasti šesť rodinných domov, sú tam neustále krádeže, chodia tam pytliačiť 

rybári. 

Pán poslanec Ing. Čamaj odpovedal, že v obci je množstvo problémov, ktoré sa budú postupne riešiť. Pán 

Kuskulič argumentoval, že oni sami si postavili osvetlenie, lebo inak by tam bola hrozná tma a deti by 

nevedeli chodiť do školy. Pani starostka prisľúbila, že sa dá do rozpočtu výdavok na zhútnenie cesty 

a požiada sa firma ELTODO, aby nainštalovali solárne svetlá.  

Pán Kuskulič takisto požiadal, aby sa u nich uzamykali nádoby na komunálny odpad a kľúče by dostali 

len tí, ktorí zaplatia poplatok za odvoz komunálneho odpadu, nakoľko je tam neustály neporiadok 

a chodia tam deti z rómskej lokality. 

Pán poslanec Szabo poďakoval pani starostke za jej prácu, prínos pre obec a pre jej profesionalitu. 

V tomto bode ešte pán poslanec Hudák navrhol, kým nie sú požiarne dvere podľa predpisov v Kultúrnom 

dome, aby sa zastavili všetky veľké akcie. Pani starostka odpovedala, že dvere máme podľa predpisov, čo 

bola skontrolovať aj firma a dodala, že pán Fedorčák tvrdil, že tu máme dostatok požiarnych dverí, 

pričom 12 poschodová bytovka má menej únikových východov ako náš Kultúrny dom.  

 

Bod č. 9 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa pani starostka poďakovala všetkým prítomným poslancom  

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

       

  Meno 2/77 5/78 5/79 6/80 7/81 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZD P  

 Mgr. Katarína Domonkošová N ZA ZA ZD P 

 Gabriel Ficzere ZA ZD ZD ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZD P 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA P P 

 Silvia Langová ZA ZD ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZD ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková ZA ZA ZA ZD P 

 

……………………………… 
  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:      

 

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

  

 

Jaroslav Szabo                                                                                ............................................ 


