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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 19.06.2019 o 18:00 

 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 19:15 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy neprítomná - ospravedlnená - 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný  18:00 – 19:15 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná  18:00 – 19:15 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 19:15 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:15 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:15 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 19:15 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná  18:00 – 19:15 

 

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 ospravedlnila pani 

poslankyňa Mgr. Katarína Domonkošová. Pani starostka konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

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

poslankyňa MUDr. Andrea Vašková a pán poslanec Jozef Hudák.  

 

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 spolufinancovania na projekt „Dobrovoľný hasičský zbor obce Seňa“.   

6. Záver.   

 
Zápis z rokovania 

Pán poslanec dal pozmeňujúci návrh k programu rokovania obecného zastupiteľstva a navrhol, aby sa 

z programu vypustila kontrola uznesení, nakoľko by bolo vhodné, aby tieto uznesenia odzneli na ďalšom 

rokovaní obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Seni. S týmto návrhom starostka obce a aj ostatní 

prítomní poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 44 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 44 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 44/VII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 44 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

 

 

Bod č. 3 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Szabo sa v tomto bode rokovania informoval o stave výstavby chodníka v lokalite Nová 

Seňa, nakoľko obyvatelia tejto lokality majú sťažené podmienky na chôdzu a chodia po krajnici cesty, 

kde sa premávajú autá vyššou rýchlosťou ako je maximálne povolená rýchlosť, čo ohrozuje všetkých 

chodcov. Takisto dodal, že z dvorov obyvateľov vyčnievajú stromy a kríky, a preto je potrebné ich zrezať 

a podotkol, že je potrebné vyrezať aj stromy vysadené pred domami obyvateľov tejto lokality, nakoľko 

ide o obecné pozemky, je tam vysoká premávka a veľmi ťažko sa vychádza z dvora s autom z dôvodu zlej 

viditeľnosti práve z príčiny vysadenia týchto predmetných stromov.  

Pani starostka obce podotkla, že na výstavbu väčších „zákaziek“ je potrebné využívať Eurofondy,  

čo sa obec pokúsila na tzv. cyklochodník v lokalite Nová Seňa a to v spolupráci s obcou Belža, pričom 

obec mala sľúbených 90.000 €. Avšak padlo to na starostovi obce Belža kvôli pozemkom, ktoré 

nedokázal vysporiadať – jednalo sa o cca 50 pozemkov, z ktorých sa mu podarilo vysporiadať iba 

polovicu, čiže 25. Pre tento dôvod je potrebné opätovne požiadať o dotáciou na tento účel avšak  

bez spolupráce s obcou Belža. Dodala, že v tejto lokalite je najprv dôležité vybudovať kanalizáciu 

a potom chodník, nakoľko nevidí zmysel vo vybudovaní chodníka a potom jeho rozbitia kvôli kanalizácií. 

Pán poslanec Szabo však argumentoval, že kanalizácia sa sľubuje už niekoľko rokov a nikto s tým nič 

nerobí a dodal, že nie je možné kanalizáciu vybudovať pred obytnými domami, ale za nimi, nakoľko  
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ide o problematickú oblasť. Pani starostka obce súhlasila, že ide o problematickú oblasť na vybudovanie 

kanalizácie, nakoľko v Seni je veľmi vysoká spodná voda, pričom sa to zisťovalo sondami. Dodala tiež, 

že pozmeňujúci návrh projektu kanalizácie zo zadu, čiže po zadnej strane rodinných domov (záhrady)  

by bol komplikovaný kvôli územnému plánu obce a išlo by o veľmi náročnú a z časového hľadiska 

dlhodobú prácu, nakoľko treba vypracovať nový územný plán, pričom starý ešte nie je dokončený kvôli 

problémom s chráneným vtáčím územím.   

Pán poslanec Ing. Čamaj reagoval na potrebu chodníkov v obci a poukázal na cestu k zdravotnému 

stredisku. Opísal, že ľudia častokrát chodia po ceste kvôli absencií chodníka, čo je takisto nebezpečné, 

nakoľko tam je úzka cesta a spôsobuje dosť časté kolízie. Pani starostka priblížila že obec v rámci 

projektu „Podpora vidieka“ požiadala o dotáciu na cyklocestu k Hornádu, ktorý by mal byť zrealizovaný 

v dĺžke 200 m po potok. Na predmetný projekt je schválených 45.000 €, kde 30.000 € stojí výstavba 

cyklocesty a ostatné sa investujú do žľabového systému. Vysvetlila, že pôjde o 2 m široký chodník 

a takisto dodala, že od Úradu vlády zrejme obec dostane dotáciu na vojnové hroby vo výške 12.000 €. 

Práve týmito dotáciami a projektmi sa šetria obci peniaze.  

Pani poslankyňa MUDr. Vašková sa venovala prietoku potoka a povodia, ktorý sa nachádza za domami 

občanov – podotkla, že by bolo potrebné tento potok vyčistiť, nakoľko v prípade väčších búrok hrozí jeho 

vyliatie a katastrofálna situácia pre tých občanov, ktorí bývajú pozdĺž tohto potoka. Pani starostka obce 

odpovedala, že do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zistí koľko by stálo vyčistenie úseku 

potoka a poslanci sa na základe tejto informácie rozhodnú ako ďalej s touto situáciou.  

Pán poslanec Szabo sa takisto informoval o opatreniach podniknutých voči parkujúcim autám v obci,  

na čo pani starostka odpovedala, že je potrebné vypracovať VZN o parkovaní v obci, pričom nejde 

o jednoduchú záležitosť. V súvislosti s uvedeným pani starostka obce požiadala poslancov obecného 

zastupiteľstva o pomoc a nápady pri vypracovaní VZN obce o parkovaní v obci.  

Pán poslanec Szabo sa takisto opýtal na stav rekonštrukcie Kultúrneho domu. Pani starostka ozrejmila 

situáciu, že firma DAG Slovakia, ktorá mala realizovať predmetnú rekonštrukciu odstúpila od zákazky 

z kapacitných dôvodov a to z dôvodu podhodnotenej zákazky – v tomto roku by bol rozpočet vyšší  

až o 50.000 €. Dodala, že je potrebné začať od začiatku a to novým verejným obstarávaním.  

 

Bod č. 5 – Schválenie spolufinancovania na projekt „Dobrovoľný hasičský zbor obce Seňa“ 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania si na začiatku pán poslanec Hudák vypýtal rozpočet na rekonštrukciu budovy 

Hasičskej zbrojnice, ktorý mu pani starostka poskytla. Pán poslanec Ing. Čamaj sa v súvislosti 

s Dobrovoľným hasičským zborom obce opýtal, akú výšku dotácie máme prisľúbenú, aby sa nestalo,  

že bude potrebné opäť meniť rozpočet obce a zvyšovať spolufinancovanie. Pani starostka  

mu na to odpovedala, že buď sa dostane plná výška 30.000 € alebo sa nedostane nič. Priblížila,  

že v mesiaci august sa získa vyjadrenie, vytvorí sa VO na zhotoviteľa, v mesiacoch september, október  

sa bude konať rekonštrukcia budovy a hasičská zbrojnica začne fungovať – ide o projekt, ktorý má rýchle 

zúčtovacie obdobie. Takisto dodala že spolufinancovanie, čo predstavuje 5 % sa presunie z rezerv 

Kultúrneho domu a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 45 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje: 
- predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR  

V. P HaZZ 2019 s názvom „Hasičská zbrojnica Seňa“,  

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

oprávnených výdavkov projektu; 
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- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.      

Číslo: 45 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 45/VII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 45 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  
- predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR  

V. P HaZZ 2019 s názvom „Hasičská zbrojnica Seňa“, 

- 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. 6 – Záver 

 

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

a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

    

  Meno 2/44 5/45 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA  

 Mgr. Katarína Domonkošová N N 

 Gabriel Ficzere ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková 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:      

 

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

  

 

Jozef Hudák                                                                          ............................................ 


