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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 19.01.2021 o 17:00 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 17:02 – 17:38 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 17:02 – 17:38 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 17:02 – 17:38 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 17:02 – 17:38 

Jozef Hudák volený člen samosprávy neprítomný - 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:02 – 17:38 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 17:02 – 17:38 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 17:02 – 17:38 

MUDr. Andrea Vašková volený člen samosprávy prítomná 17:02 – 17:38 

 

Priebeh  rokovania 
 

Bod č.1.  Otvorenie zasadnutia  (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice)  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce privítala obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli prítomní ôsmi 

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

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

poslanec Gabriel Ficzere a pán poslanec Jaroslav Szabó.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 
1. Otvorenie (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice). 
2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 
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3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov.   

5. Schválenie prenájmu obecného pozemku za účelom zriadenia mobilného odberového miesta. 

6. Rôzne. 

7. Záver.   

 
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 140 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Číslo: 140 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 140/I/2021 

 

Schválené hlasovaním č. 140 

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 07.12.2020: 

 

Správa č. 1/2021 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 07.12.2020  - ku dňu 19.01.2021. 

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. 129/V/2020 až 

139/V/2020. 
 

Uznesenie č. 129/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 130/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 131/V/2020 

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

rozpočtu obce na roky 2021 – 2023. 

 
Uznesenie č. 132/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI: 

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

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

 

Uznesenie č. 133/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 10.  
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Uznesenie č. 134/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI: 

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

udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice podľa predloženého návrhu (ďalej 

len “memorandum”); 

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

odsúhlasili uzatvorenie memoranda. 

 

Uznesenie č. 135/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI odročuje prerokovanie nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 522,43 

€ pre pani Danu Martonyikovú, vlastníka nehnuteľnosti so súpisným číslom 276, bytom Stálicova č. 5, 

040 12 Košice z dôvodu rozdelenia výdavkov pre kanalizačnú a vodovodnú prípojku.   

 

Uznesenie č. 136/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 357 € pre 

pána Dávida Milistenfera, vlastníka nehnuteľnosti so súpisným číslom 279, bytom Wurmova 1, 040 01 

Košice.    

 

Uznesenie č. 137/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI odročuje odpredaj obecného pozemku novovytvorenej parcely č. 600/6 

v zmysle GP 020/2020, katastrálne územie Seňa pre žiadateľku Martinu Kušnírovú, 044 58 Seňa 216.   

 

Uznesenie č. 138/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah zmien rozpočtu obce Seňa, ktoré môže vykonať 

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

jednotlivých položiek platného rozpočtu obce Seňa. 

 

Uznesenie č. 139/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI neschvaľuje navýšenie platu pre starostku obce Ing. Marcelu Gallovú o 60 

% od obdobia 01.01.2021. 

 
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 141 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 141 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 141/I/2021 

Schválené hlasovaním č. 141 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 

Pán poslanec Ing. Čamaj upozornil na neustále sťažnosti občanov obce, nakoľko sa v predvianočnom 

období predávali maloletým deťom „petardy“, pričom to predávala pani podnikateľka, ktorá nemá vedenú 

svoju činnosť. Pán poslanec Szabó skonštatoval, že tomuto sa zabrániť nedá, nakoľko nie sú priame 

dôkazy predaja. Starostka obce takisto doplnila, že pani nie je oficiálne už podnikateľským subjektom 

a predajňa je zatvorená.  

Pani poslankyňa Pillárová takisto na základe požiadaviek občanov predniesla potrebu vyriešiť prechod 

pre chodcov pred Materskou školou. Pani starostka obce na to odpovedala, že táto otázka sa rieši  

už dlhodobo a semafor tu nie je možný – obec by vyšiel cca 35.000 € a nedostaneme ani podporu  

od Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorým cesta patrí. Jedinou možnosťou by bolo rozšíriť parkovanie 

pri cintoríne a rodičia s deťmi by chodili okolo obecného úradu a nie cez hlavnú cestu – toto je vízia  

do budúcnosti, ale nie skôr ako o dva roky. Aj pán poslanec Szabó dodal, že cesta nie je majetkom obce 

a sú ťažkosti so správou ciest, navrhol však červený prechod pre chodcov. A pán poslanec Ficzere dodal, 

že by boli vhodné aj tabule. Pani starostka na margo povedaného dodala, že osadenie jednej tabule vyjde 

na 170 € a prisľúbila, že bude jednať s p. Bodnárom.  

Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová ešte poznamenala, že by bolo vhodné na ulicu Háj osadiť tabule 

o konci obci, nakoľko sanitky majú problém rozoznať, či ide o Seňu alebo už Kechnec. Pani starostka 

ešte poznamenala, že problémom na predmetnej ulici je aj parkovanie po chodníkoch a vysvetlila, že obec 

VZN o parkovaní nemôže prijať, pokiaľ nemá vytvorené záchytné parkoviská.  

Pán poslanec Szabó sa ešte informoval o možnosti opravy miestnej komunikácie smerom na ihrisko. Pani 

starostka odpovedala, že výtlky sa neustále odstraňujú, ak ostane nejaký asfalt. Dodala, že čaká na 

stretnutie s p. Trnkom ohľadom asfaltovania miestnej komunikácie oproti potravín ABC, ktoré mala obec 

prisľúbené. Starostka obce by veľmi rada opravila všetky komunikácie novým asfaltovým kobercom, ale 

obec na to nemá financie, nakoľko z dôvodu pandémie COVID – 19 mala obec krátené podielové dane.  

 

Bod č. 5 – Schválenie prenájmu obecného pozemku za účelom zriadenia mobilného odberového 

miesta.     

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 
Zápis z rokovania 

Pani starostka obce priblížila žiadosť ohľadom mobilného odberového miesta v obci Seňa, ktoré má 

záujem zriadiť spoločnosť ViGeR s.r.o. – podklady ohľadom žiadosti boli všetkým poslancom doručené. 

Pani starostka len dodala, že sa s konateľkou spoločnosti dohodla na mesačnom nájme 50 € + zaplatí za 

elektrickú energiu, nakoľko bude namontovaný samostatný merač. Dodala, že konateľka poskytuje 

pracovné zdravotné služby – pracovné lekárstvo.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 142 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zámer prenájmu časti obecného pozemku, 

parcely registra „C“ č. 366/6, zastavaná plocha a nádvorie, vedenú na LV č. 820 pred 

budovou so súpisným číslom 148 vo vlastníctve obce o celkovej ploche 50 m2 za účelom 

zriadenia mobilného odberového miesta pre spoločnosť ViGeR s.r.o., IČO 47 457 066, 

v zastúpení konateľkou Ing. Vierou Rusňákovou, PhD., so sídlom Seňa 10, 044 58 Seňa 

ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia zvýšenej zdravotnej 

starostlivosti o obyvateľov obce Seňa.   

Číslo: 142 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 142/I/2021 

Schválené hlasovaním č. 142 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

zámer prenájmu časti obecného pozemku, parcely registra „C“ č. 366/6, zastavaná plocha a nádvorie, 

vedenú na LV č. 820 pred budovou so súpisným číslom 148 vo vlastníctve obce o celkovej ploche 50 m2 

za účelom zriadenia mobilného odberového miesta pre spoločnosť ViGeR s.r.o., IČO 47 457 066, 

v zastúpení konateľkou Ing. Vierou Rusňákovou, PhD., so sídlom Seňa 10, 044 58 Seňa ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia zvýšenej zdravotnej starostlivosti o obyvateľov obce Seňa.   

 

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 143 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prenájom časti obecného pozemku, parcely 

registra „C“ č. 366/6, zastavaná plocha a nádvorie, vedenú na LV č. 820 vo vlastníctve 

obce o celkovej ploche 50 m2 s umiestnením pri budove Kultúrneho domu so súpisným 

číslom 148 za účelom zriadenia mobilného odberového miesta pre spoločnosť ViGeR 

s.r.o., IČO 47 457 066, v zastúpení konateľkou Ing. Vierou Rusňákovou, PhD., so 

sídlom Seňa 10, 044 58 Seňa ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

zabezpečenia zvýšenej zdravotnej starostlivosti o obyvateľov obce Seňa na obdobie od 

20.01.2021 na neurčito za nájomné 0,033 € za 1 m2 za každý deň prenájmu.  

Číslo: 143 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 143/I/2021 

Schválené hlasovaním č. 143 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

prenájom časti obecného pozemku, parcely registra „C“ č. 366/6, zastavaná plocha a nádvorie, vedenú na 

LV č. 820 vo vlastníctve obce o celkovej ploche 50 m2 s umiestnením pri budove Kultúrneho domu so 

súpisným číslom 148 za účelom zriadenia mobilného odberového miesta pre spoločnosť ViGeR s.r.o., 

IČO 47 457 066, v zastúpení konateľkou Ing. Vierou Rusňákovou, PhD., so sídlom Seňa 10, 044 58 Seňa 

ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia zvýšenej zdravotnej starostlivosti 

o obyvateľov obce Seňa na obdobie od 20.01.2021 na neurčito za nájomné 0,033 € za 1 m2 za každý deň 

prenájmu. 

 

 

Bod č. 6 – Rôzne.    

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa prerokovala žiadosť p. Martonyikovej 

ohľadom kompenzácie nákladov za kanalizačnú prípojku. Tento bod bol odročený, nakoľko  

p. Martonyiková doručila obci faktúru spoločnú pre kanalizačnú aj vodovodnú prípojku –  

p. Martonyiková bola telefonicky vyzvaná, aby doručila faktúru, kde bude fakturovaná iba 

realizácia kanalizačnej prípojky.  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 144 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku 

vo výške 435,36 € pre pani Danu Martonyikovú, vlastníka nehnuteľnosti so súpisným 

číslom 276, bytom Stálicova č. 5, 040 12 Košice..      
Číslo: 144 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 144/I/2021 

Schválené hlasovaním č. 144 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 435,36 € pre pani Danu Martonyikovú, vlastníka 

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

 

Bod č. 12 – Záver 

 

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

a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

       

  Meno 2/140 3/141 5/142 5/143 6/144 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA  

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA ZA ZA ZA 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák N N N N N 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková 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 Horňáková      ............................................ 

               

Overovatelia:      

 

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

  

 

Jaroslav Szabó                                                                       ............................................ 


