
1 

 

   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 15.11.2019 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 – 19:40 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:40 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 19:40 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:40 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 19:40 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:28 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:40 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 19:40 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:40 

 

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 všetci deviati poslanci obecného zastupiteľstva. 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. Prezentácia činnosti Obecného úradu. 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.  
7. Rozpočtové opatrenie.  

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

9. Prerokovanie žiadosti o vyčistenie brehov Sokolianskeho potoka od náletových drevín. 

10. Zámer odpredaja obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce (p. Fečová). 

11. Zámer preradenia prevádzkovania školskej jedálne zo ZŠ Seňa 507 pod správu obce Seňa. 

12. Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. 

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Záver.  

 
Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 69 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 69 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 69/XI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 69 

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 21.10.2019: 

 

Správa č. 8/2019 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 21.10.2019  - ku dňu 15.11.2019. 

 

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. 66/X/2019 až 68/X/2019. 
 

Uznesenie č. 66/X/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 67/X/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Cyklochodník Belža – 

Seňa, pozdĺž cesty I/17 časť KÚ Seňa“ realizovaného v rámci výzvy č. C1 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie na účel podľa § 3 písm. c) zákona „Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo 

rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry“ vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 
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republiky, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným 

plánom obce; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu, t.j. min. 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce v priebehu realizácie 

projektu nevyhnutné na dosiahnutie cieľa.   

 

Uznesenie č. 68/X/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Seňa 

 
Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V bode rokovania č. 4 sa žiaden z prítomných poslancov neprihlásil o slovo a prešlo sa k nasledujúcemu 

bodu rokovania. 

 

Bod č. 5 – Prezentácia činnosti obecného úradu. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania: 

Pani starostka obce v tomto bode odprezentovala aktivity a činnosti, ktoré Obecný úrad vykonal a 

zrealizoval v prvom roku volebného obdobia. 

 

Bod č. 6 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Hlavný kontrolór obce predložil v zmysle zákonnej povinnosti Návrh plánu kontrolnej činnosti  

na I. polrok 2020.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 70 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na I. polrok 2020.   

Číslo: 70 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 70/XI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 70 

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

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.  

 

Bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Ing. Čamaj sa informoval v rámci rozpočtového opatrenia ohľadom špecializovaných 

službách, ktoré sa navýšili z 22.400 € na 22.900 € plus sa k tomu pridalo aj 5.500 €. Pani starostka  

mu vysvetlila, že do takýchto služieb sa  počítajú služby právnika, externý manažment, verejné 

obstarávanie, stavebný dozor, pričom všetky tieto náklady vznikajú z dôvodu zapájania sa do projektov. 

Dodala, že prvé volebné obdobie bolo bohaté na schválené projekty a na to, aby sa dali aj zrealizovať  

je potrebné využívať takéto typy služieb.  

Ďalej sa pán poslanec Ing. Čamaj informoval aj ohľadom Prevádzkových strojov a zariadení, pričom  

mu pani ekonómka obce vysvetlila, že išlo o nákup umývačky riadu do Základnej školy, pričom sa tieto 

finančné prostriedky previedli z bežného účtu na účet kapitálový. Posledná otázka bola ohľadom nákupu 

prevádzkových strojov, kde sa financie navýšili z 0 € na 3.260 €. Pani starostka odpovedala,  

že ide o financie získané z predaja obecného majetku – nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, ktorý sa predal 

pani Juhásovej a tieto finančné prostriedky by obec chcela použiť na vybudovanie Mininámestia  

pred Slovenskou poštou, kde je osadená aj autobusová zastávka. Dodala, že by išlo o kúpu predzáhradky 

2 m od budovy Slovenskej pošty a pozemku, na ktorom je osadená autobusová zastávka. Dva metre  

by sa od budovy nechali z dôvodu predchádzania komplikáciám v budúcnosti a to napríklad v prípade 

zatepľovania budovy, na ktoré takto Slovenská pošta nebude potrebovať povolenie na vstup na pozemok.  

Nikto sa už neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 71 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 obce Seňa 

s pozmeňujúcim návrhom. 

Číslo: 71 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 71/XI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 71 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 obce Seňa s pozmeňujúcim návrhom.  

 

Bod č. 8 – 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 

Na začiatku tohto bodu rokovania pani starostka obce navrhla presunúť bod rokovania o všeobecne 
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záväznom nariadení do nasledujúceho rokovania obecného zastupiteľstva vzhľadom na vzniknutú potrebu 

zapracovať zmenu do plánovaného VZN o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade a prešlo  

sa k hlasovaniu.  

 

Bod č. 9 – Prerokovanie žiadosti o vyčistenie brehov Sokolianskeho potoka od náletových drevín. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu rokovania pani starostka priblížila žiadosť adresovanú obci od pani  

MUDr. Andrei Vaškovej dňa 08.11.2019 ohľadom vyčistenia brehov Sokolianskeho potoka  

od náletových drevín. Dňa 26.06.2019 obec požiadala listom Slovenský vodohospodársky podnik 

o čistenie potoka, následne 26.07.2019 nám bola doručená odpoveď v znení: 
„Sokoliansky potok – HCP 4-32-05, ktorý preteká cez Vašu obec je vodohospodársky významný vodný tok. 

K jednotlivým pripomienkam uvádzame: 

1. Samotná voda nie je producentom komunálneho odpadu. Komunálny odpad je produkovaný obyvateľstvom 

a jeho likvidáciu má v zmysle zákona zabezpečovať obec. Do toku sú vypúšťané prečistené odpadové vody 

z ČOV US STEEL, ktorý má rozhodnutím určené limity na vypúšťanie. Pri podozrení, že tieto limity  

nie sú dodržiavané doporučujeme sa obrátiť na Okresný úrad ŽP, príp. inšpekciu ŽP. 

2. Brehy Sokolianskeho potoka v častiach intravilánu obce, kde  je prístup pre našich pracovníkov sú 2x ročne 

kosené v zmysle našich prevádzkových predpisov. V minulých rokoch bolo preinvestovaných cca 20 000,-€ 

na opravu poškodenej úpravy a prepadu. 

3. Čo sa týka prečistenia vodného toku od nánosov evidujeme, že v niektorých úsekoch sú menšie nánosy.  

Po vykonaní laboratórneho rozboru nánosov bude možné rozhodnúť, kde budú uložené tieto sedimenty. 

Podotýkame, že vzhľadom na vypúšťanie znečistených odpadových vôd z areálu bývalého podniku VSŽ 

v minulých rokoch, môžu výsledky rozboru preukázať, že sedimenty patria do kategórie nebezpečného 

odpadu. SVP š.p. nemá parcely na uskladnenie tohto materiálu a z tohto dôvodu budeme požadovať 

písomné stanovisko obce na určenie miesta vývozu.“ 

Zároveň dodala, že 13.11.2019 bol z povodia Bodroga a Hornádu na osobnej prehliadke pán Schmutzer, 

ktorý skonštatoval, že všetky pozemky priľahlé pri potoku musia mať ploty osadené pri vodohospodársky 

významnom toku 10 m (ktorým je Sokoliansky potok) a pri menej významnom toku 5 m od brehovej 

čiary. Doplnila, že všetky pozemky majú oplotenie pri brehu, čím sa naozaj nedodržuje vodný zákon, 

a preto nie je možné v tomto prípade ochrániť z dôvodu prívalovej vody, ale ani v prípade vykonania 

čistenia potoka.  

Pani poslankyňa MUDr. Andrea Vašková povedala, že prvýkrát slovne vyjadrila žiadosť o vyčistenie 

potoka na pracovnom stretnutí poslancov na Obecnom úrade v Seni 19.06.2019, nakoľko to nechcela 

riešiť na verejnosti. Druhú žiadosť podala 08.11.2019 cez podateľňu na Obecný úrad, ale teraz bude 

kontaktovať ďalšie a iné inštitúcie z dôvodu nevyčistenie tohto predmetného potoka. Pani poslankyňa 

Langová sa vyjadrila, že vyčistenie potoka nie je možné aj z toho dôvodu, že pri oploteniach sú postavené 

kadejaké budovy, ktoré tam ani nemajú čo robiť. Pani poslankyňa MUDr. Vašková na to odpovedala,  

že ona má postavený plot, ktorý ohraničuje záhradu a žiadnu budovu nemá postavenú. 

Starostka obce ozrejmila, že technika na vyčistenie potrebuje priestor 5 m od potoka. Vlastník pozemku 

ho môže ďalej užívať, ale Vodohospodársky podnik musí mať tento priestor zabezpečený tak ako je to 

napríklad v obci Kechnec. 

Pán poslanec Ing. Čamaj argumentoval, že v obci Kechnec nie je 5 m prístup, nakoľko je tam zabudovaný 

breh, na čo pani starostka reagovala, že takáto bola reakcia pána Schmutzera. 

V rámci predmetného bodu sa ozval občan pán Kolivoško, ktorý dodal, že vyčistenie potoka od 

náletových drevín je len polovičné riešenie, nakoľko je potrebné vyčistiť celé koryto potoka a ešte dodal, 

že v minulosti to nepredstavovalo žiaden problém. Povedal, že prietok potoka nie je čistý, ale je plný 

neporiadku ako uvoľnené kamene, veľké pneumatiky. Navrhol, aby sa na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva pozvali zainteresované osoby, nakoľko nikto nikdy občanov neupozornil na žiaden vodný 

zákon. 

Občan pán Vaško dodal, že keď kolaudovali dom, tak nikto ho na povodí Hornádu neupozornil na vodný 
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zákon, iba mali jedinú podmienku a to vytvoriť ekologickú čističku. Dodal, že situáciu je potrebné riešiť 

nakoľko ide o existenciu ľudí a názorne ukázal filtre, ktorými prechádza táto voda a záverom je, že voda 

sa veľmi rýchlo znečisťuje, čo môže vplývať aj na zdravie ľudí – občanov.  

Pani starostka obce navrhla, že  budúci kalendárny rok sa vyčlenia v rozpočte finančné prostriedky na 

čistenie potoka. Pani poslankyňa MUDr. Vašková dodala, že správca toku nemusí vyčleňovať žiadne 

finančné prostriedky, nakoľko by to mal urobiť Vodohospodársky podnik. Pán poslanec Ing. Čamaj 

takisto dodal, že z fotiek, ktoré sú prílohou žiadosti je vidno, že sa 2x ročne  nekosí ako to uvádzajú.  

Pani Buhlová, občianka Sene povedala, že v lokalite, kde býva je nechaný široký pás, kde brehy potokov 

kosia pravidelne a to hlavne tam, kde majú prístup, ale súhlasila, že stromy nevyrúbali a dodala, že naozaj 

treba pozvať kompetentných ľudí.  

Pani starostka odpovedala, že pána Schmutzera nie je možné pozvať mimo jeho pracovnej doby, s čím 

súhlasil aj hlavný kontrolór obce. 

      

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 72 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa 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.  

Číslo: 72 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 8  Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 72/XI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 72 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

informácie o aktívnych krokoch starostky obce pri žiadosti o vyčistenie Sokolianskeho potoka 

a stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. k žiadosti obce. 

 

Bod č. 10 – Zámer odpredaja obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce (p. Fečová). 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania priblížila zámer odpredaja obecného majetku 

a informovala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že 09.07.2019 bola obci doručená žiadosť 

od pani Márie Fečovej a pána Jozefa Feča o odkúpenie parcely č. 93/76 s výmerou 953 m
2 

, druh 

pozemku lúky a pasienky. Dňa 27.10.2019 bol vypracovaný znalecký posudok na sumu 4.530 €.  

Na základe uvedenej žiadosti predložila starostka obce návrh na schválenie odpredaja predmetného 

pozemku, ktorý je pre obec nepoužiteľný a to formou Obchodnej verejnej súťaže.  

Pán poslanec Ing. Čamaj mal len otázku, prečo to ide formou Obchodnej verejnej súťaže a nie priamym 

predajom. Pán Ing. Nyulászi – hlavný kontrolór obce odpovedal, že pri Obchodnej verejnej súťaži  

je možné prijať viacero ponúk a takisto aj odmietnuť všetky ponuky a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 73 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa 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.   

Číslo: 73 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 8  Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 73/XI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 73 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

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. 

 

Bod č. 11 – Zámer preradenia prevádzkovania školskej jedálne zo ZŠ Seňa 507 pod správu obce 

Seňa.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka priblížila zámer preradenia prevádzkovania školskej jedálne pod správu obce. Školská 

jedáleň je financovaná z rozpočtu obce, vrátane mzdových, prevádzkových ako aj investičných nákladov. 

Školská jedáleň prešla za posledných 5 rokov zmenou personálneho obsadenia a v najbližšom období 

bude musieť prejsť aj rozsiahlou rekonštrukciou elektrických rozvodov a obnovou vybavenia a zariadenia 

kuchyne. Výhodou by bolo, že na obec sa nevzťahujú školské normy, ktoré zakazujú dochucovať 

rôznymi prísadami, samozrejme iba dospelým stravníkom. Taktiež by sa zvýšil kontrolný mechanizmus 

obce nad prevádzkou kuchyne, ktorá je neustálym terčom pozornosti, nakoľko strava v domácom 

prostredí je značne odlišná od stravy v školskej jedálni a to aj z dôvodu finančnej nerovnosti stravníkov.  

Pán poslanec Hudák sa informoval, či sa nezvýšia náklady obce na mzdy a prevádzkové náklady,  

na čo mu pani starostka odpovedala, že obec hradila mzdy aj náklady doteraz, nič by sa preradením 

nezmenilo. Dodala, že Základná škola má právnu subjektivitu, ale zriaďovateľom je obec. Taktiež sa pán 

poslanec Hudák opýtal, či zamestnanci budú patriť pod nepedagogických zamestnancov a koľko  

by sa preradilo pod správu obce. Pani starostka odpovedala, že by išlo o štyroch zamestnancov – dodala, 

že proces preradenia predstavuje množstvo práce na viac, avšak kvôli neustálym problémom s kuchyňou 

sa to oplatí. Pán poslanec Ing. Čamaj takisto potvrdil slová starostky obce ako predseda finančnej 

komisie, že školská jedáleň je financovaná z rozpočtu obce. 

Pani starostka pred hlasovaním ešte oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva, že z dôvodu 

množstva práce na preradení školskej jedálne sa toto preradenie môže posunúť z 01.01.2020 na september 

2020 a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 74 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa 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.       

Číslo: 74 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 74/XI/2019 

Schválené hlasovaním č. 74 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

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

 

Bod č. 12 – Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V súlade so Zásadami odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle č. III. ods. 8 starostka 

obce navrhla schváliť poskytnutie mimoriadnych odmien pre poslancov nasledovne: 

 

Ficzere Gabriel  400 € 

Hudák Jozef  400 € 

Pillárová Ľudmila 400 € 

Szabó Jaroslav  300 € 

 

Zároveň dodala, že bude realizované aj vyplatenie odmien poslancom za účasť na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva a zasadnutiach komisií pri OZ za rok 2019 v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva v zmysle čl. III. ods. 1,2 a 3.  

 

Nikto z prítomných poslancov obecného zastupiteľstva sa neprihlásil k diskusií a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 75 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje mimoriadne odmeny pre poslancov 

obecného zastupiteľstva.      

Číslo: 75 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 5  Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0 Proti: 2 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 75/XI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 75 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

mimoriadne odmeny pre  poslancov obecného zastupiteľstva.  

  

 

Zápis z rokovania 

Pani poslankyňa Langová odišla zo zasadnutia obecného zastupiteľstva o 19:28 hod. 

 

Bod č.13 – Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Slovenská pošta, a.s. -  odkúpenie pozemku a vytvorenie mininámestia s autobusovou zastávkou. 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania priblížila, že obec na predmetných pozemkoch pred 
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budovou Slovenskej pošty plánuje estetickú úpravu okolia autobusovej zastávky, jej výmenu a celkovú 

revitalizáciu prostredia. Zámerom obce je skultúrniť predmetnú časť verejného priestranstva.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 76 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa 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 €.  

Číslo: 76 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 76/XI/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 76 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

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. 14 – Diskusia 

Pani starostka obce vyzvala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a prítomných občanov 

k diskusií.  

Pani poslankyňa MUDr. Vašková vyjadrila poďakovanie starostke obce za prezentáciu aktivít, ktoré  

sa v obci realizujú a zároveň poďakovala pánovi poslancovi Hudákovi za jeho prácu a prínos  

pre Základnú školu v Seni, kde sa vďaka nemu vybudovalo vonkajšie outdoorové ihrisko a doskočisko, 

získali sa rôzne súpravy a športové náradie, pričom vyzdvihla aj pána Dubeckého, pána Goleňu, Pána 

Mička, pána poslanca Ing. Čamaja a pána poslanca Szaba a aj im poďakovala za spoluprácu a pomoc.  

Pán poslanec Hudák sa vyjadril, že pre školu chcel získať podporu aj na vybudovanie bežeckej dráhy,  

na ktorú bolo možné získať dotáciu až do výšky 250.000 €, avšak školské ihrisko nespĺňalo podmienky, 

nakoľko dráha má na ihrisku 250 m a požadovaná dĺžka bola 300 m. V súvislosti s uvedeným požiadal 

pani starostku obce o možnosť a pomoc ohľadom predĺženia tejto bežeckej dráhy, aby sa v budúcnosti 

mohli žiadať financie aj na rekonštrukciu, či vybudovanie novej bežeckej dráhy. Pani starostka obce 

vyjadrila ochotu a podporu.  

Pán poslanec Hudák mal pripomienku k obecnému rozhlasu, že sa niekedy hlási v nevhodný čas 

a upozornil na to, aby sa zisťovalo napríklad to, kedy sa bude zvoniť na výročné omše a pod. Pani 

starostka obce prijala túto kritiku a dodala, že sa pristúpi k náprave. Takisto pán poslanec Hudák navrhol 

zrušiť časopis Abovský hlásnik a nahradiť ho obecnými novinami, nakoľko v ňom má obec Seňa málo 

článkov, ktoré občanov nedokážu informovať ohľadom diania v obci. S názorom pána Hudáka súhlasila 

aj občianka Buhlová, ktorá navrhla vydať obecné noviny 2x do roka.  

 

Bod č. 15 – 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 2/69 6/70 7/71 9/72 10/73 11/74 12/75 13/76 

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

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

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZD ZA ZA ZA N 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

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


