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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 21.06.2022 o 17:00 hod.  

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 17:02 – 20:40 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 17:02 – 20:40 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy neprítomný – 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 17:02 – 20:40 

Jozef Hudák volený člen samosprávy neprítomný – 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:02 – 20:40 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 17:02 – 20:40 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 17:02 – 20:40 

MUDr. Andrea Vašková volený člen samosprávy prítomná 17:02 – 20:40 

 

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 obce privítala obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli prítomní siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanec Gabriel Ficzere svoju neúčasť na zasadnutí vopred 

ospravedlnil. Pani starostka obce konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola 

určená Mgr. Martina Horňáková a za overovateľov zápisnice boli určení pani poslankyňa Mgr. Katarína 

Domonkošová a poslankyňa Dana Figmiková.  

 

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). 
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2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022. 

6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2021.  

7. Schválenie záverečného účtu obce Seňa za rok 2021.  

8. Rozpočtové opatrenie. 

9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa na roky 2022 - 2030.  

10. Zmluvy o nájme nebytových priestorov (Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti).  

11. Žiadosť o prehodnotenie VZN obce Seňa č. 1/2022 na základe predloženej petície. 

12. Žiadosť o prerokovanie výšky poplatku za Školský klub detí (Rada školy).  

13. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ENERPRO, s.r.o.).  

14. Žiadosť o zníženie nájmu za prenajímanú miestnosť (p. Pribulová Schmidtová).  

15. Žiadosť o preplatenie kanalizačnej prípojky (p. Parkánsky).  

16. Rôzne (Žiadosť o opravu asfaltu pred budovou ZŠ). 

17. Diskusia. 

18. Záver.  
 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 226 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Číslo: 226 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 226/IV/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 226 

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 03.05.2022: 

 

Správa č. 4/2022 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 03.05.2022  - ku dňu 21.06.2022. 

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. 210/III/2022 až 

225/III/2022. 
 

Uznesenie č. 210/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo prednesený program rokovania zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 211/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni zobralo na vedomie kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. 212/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 213/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2022.           

 

Uznesenie č. 214/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni zobralo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 až 2024.            

 

Uznesenie č. 215/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni: 

a) schválilo rozpočet obce a jeho programy na rok 2022 v súlade s návrhom a prijatými zmenami; 

b) zobralo na vedomie rozpočet obce a jeho programy na roky 2023 – 2024. 

 

Uznesenie č. 216/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo VZN č. 1/2022 o zmene a doplnení VZN obce Seňa č. 2/2019 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie 

a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Seňa v súlade s návrhom a schválenou zmenou.           

 

Uznesenie č. 217/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo zámer odpredaja obecných nehnuteľností – pozemkov vo 

vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 403/3, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 a pozemok registra „C“ č. 402/179, vedený na LV č. 11001 

v katastrálnom území Seňa, ostatná plocha o výmere 83 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Alexandra 

Koleszára, bytom Rosná 1, 040 01 Košice.            

 

Uznesenie č. 218/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo zámer odpredaja obecných nehnuteľností – pozemkov vo 

vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 403/17, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2 a pozemok registra „C“ č. 402/178, vedený na LV č. 11001 

v katastrálnom území Seňa, ostatná plocha o výmere 7 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Štefana Koleszára, 

bytom Rosná 1, 040 01 Košice.            

 

Uznesenie č. 219/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo zámer odpredaja obecného pozemku vo vlastníctve obce a to 

pozemok registra „C“ č. 403/16, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 90 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Mariána Harbuľáka, bytom Obrancov 

Mieru 191/7, 040 01 Košice.            

 

Uznesenie č. 220/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo zámer odpredaja obecného pozemku vo vlastníctve obce a to 

pozemok registra „C“ č. 403/15, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 101 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Pavla Teľmana a pani Editu Teľmanovú, 

bytom Seňa 667, 044 58 Seňa.         

    

Uznesenie č. 221/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo zámer odpredaja obecného pozemku vo vlastníctve obce a to 
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pozemok registra „C“ č. 403/14, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 13 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Mariána Havrilu, bytom Čínska 2525/15, 

040 01 Košice.             

 

Uznesenie č. 222/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo úhradu za vecné bremeno za obmedzenie vlastníckeho práva na 

parcelách: 

- č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 56, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 531 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 57/1, registra „C“, záhrada, 1092 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/5, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 3040 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/6, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 1361 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 3508/9, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 996 m2 zapísanej na LV č. 11001 
pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom 

Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 formou jednorazovej náhrady a náhrady za obmedzenie 

vlastníckeho práva vo výške určenej plochou v m2 zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa 

dĺžky podzemného elektrického vedenia a šírky ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu 

vedenia pri cene 3 €/m2. 

 

Uznesenie č. 223/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku, v rozsahu plochy 

o výmere 95 m2 vymedzenej na situačnom pláne športového areálu pri Základnej škole v Seni, ktorá tvorí 

prílohu tejto zmluvy na parcele č. 90/2, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 19 228 m2, 

vedenej na LV č. 11001 za účelom dobudovania športovej infraštruktúry pre neziskovú organizáciu 

SOPKA, n.o., zastúpenou riaditeľom Jozefom Hudákom, so sídlom Hlavná 148, ,044 58 Seňa. 

 

Uznesenie č. 224/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni zrušilo uznesenie č. 192/V/2021.  

 

Uznesenie č. 225/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prenájme nebytových 

priestorov obce v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti pre žiadateľa GynVITA s.r.o. so sídlom 

Zbrojničná 8, 040 01 Košice, IČO: 35912120, v zastúpení konateľom MUDr. Lenka Falatová. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 227 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 227 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 227/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 227 

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 
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Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil o slovo a prešlo sa k ďalšiemu bodu 

rokovania.  

 

Bod č. 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022.  

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V rámci tohto bodu rokovania neboli žiadne námietky zo strany prítomných poslancov a prešlo sa priamo 

k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 228 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2022.  

Číslo: 228 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 228/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 228 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022. 

 

Bod č. 6 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 

2021. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania hlavný kontrolór obce predložil na prerokovanie odborné stanovisko k návrhu 

záverečného účtu obce Seňa za rok 2021. Kontrolór predloženým odborným stanoviskom odporučil 

záverečný účet obce Seňa za rok 2021 schváliť v súlade s jeho návrhom. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 229 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.            
Číslo: 229 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 229/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 229 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 
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b e r i e    n a   v e d o m i e  

odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.    

                             

Bod č. 7 – Schválenie záverečného účtu obce Seňa za rok 2021. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Výsledkom hospodárenia je prebytok, ktorý sa navrhol použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 

119.987,93 € a do fondu prevádzky, údržby a opráv obecných bytov vo výške 483,70 €.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 230 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje záverečný účet obce Seňa a celoročné 

hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.           
Číslo: 230 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 230/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 230 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

záverečný účet obce Seňa a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.           

 

Bod č. 8 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2022.   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Ing. Čamaj sa informoval ohľadom navýšených finančných prostriedkov v rámci 

rozpočtového opatrenia. A išlo konkrétne o kapitálové príjmy vo výške 104.000 € z eurofondov. Pani 

starostka mu odpovedala, že predmetné finančné prostriedky sa očakávajú ako príjem za očnú ambulanciu 

z ministerstva zdravotníctva, nakoľko sú už prístroje vysúťažené a aj dodané a tieto prostriedky 

predstavujú hodnotu týchto prístrojov. Ďalej vysvetlila, že na účte číslo 41 sú finančné prostriedky ako 

spoluúčasť z euro-fondových financií a vysvetlila, že každý projekt sa implementuje približne tri roky a je 

veľmi ťažké vopred určiť, kde sa predmetné finančné prostriedky využijú, nakoľko nevieme 

predpokladať ktorý projekt bude realizovaný skôr alebo neskôr. Tento rok sa očakáva, že sa bude 

realizovať komunitné centrum. Pani starostka ešte vysvetlila, že prebytok hospodárenia obce vyšiel 

približne 109.000 €, ale na spolufinancovanie a realizáciu projektov potrebujeme viac o 8.300 €. Takisto 

je do rozpočtového opatrenia zahrnutý aj príjem finančnej zábezpeky na komunitné centrum a takisto 

prostriedky na zateplenie základnej školy vo výške 49.000 €. Nikto z prítomných poslancov sa už 

neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 231 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

s pozmeňujúcimi návrhmi.   
Číslo: 231 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 6 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 231/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 231 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 s pozmeňujúcimi návrhmi. 

 
Bod č. 9 – Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa na roky 2022 – 2030.   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania bolo potrebné schváliť Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa na roky 

2022 – 2030, ktorý bol vypracovaný externou spoločnosťou. Vypracovanie komunitného plánu je jedna 

z podmienok žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Materiál bol poslancom vopred zaslaný, nikto sa 

neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 232 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Seňa na roky 2022 – 2030.            
Číslo: 232 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 232/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 232 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa na roky 2022 – 2030.            

 

Bod č. 10 – Zmluvy o nájme nebytových priestorov (Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti).  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka v tomto bode rokovania priblížila prítomným poslancom potrebu schválenia zmlúv o nájme 

nebytových priestorov v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Takisto dodala,  

že predmetné zmluvy boli vypracované právnikov obce doc. Jakabom. Priblížila prítomným poslancom, 

že aj obecná spoločnosť s ručeným obmedzeným musí platiť nájom aj keď to znamená, že bude stratová 

a pôjdeme do mínusu. Nikto sa neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 233 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu 

spoločnosti BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 01 Košice, IČO: 36191337, a to 
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časti nebytových priestorov – trakt „B“, miestnosť č. 7 spolu s príslušenstvom v stavbe 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako 

dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so 

súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa 

geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby 

úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 

19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 

544 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, 

že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov 

obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako 

prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako 

poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 
Číslo: 233 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 233/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 233 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 01 Košice, 

IČO: 36191337, a to časti nebytových priestorov – trakt „B“, miestnosť č. 7 spolu s príslušenstvom  

v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – 

budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 

postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021  

zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-

okolie, katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu 

neurčitú za nájomné 544 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca 

bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k 

splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  

č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku  

a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu 

poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

 

 Hlasovanie číslo 234 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu 

spoločnosti DenTintin s.r.o., Letná 29, 040 01 Košice, IČO: 52576931, a to časti 

nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť č. 4 spolu s príslušenstvom v stavbe 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako 

dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so 

súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa 

geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby 

úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 

19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 

357 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, 

že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov 

obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
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príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako 

prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako 

poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

Číslo: 234 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 234/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 234 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti DenTintin s.r.o., Letná 29, 040 01 Košice,  

IČO: 52576931, a to časti nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť č. 4 spolu s príslušenstvom v 

stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – 

budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 

postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 

12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, 

katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za 

nájomné 357 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na území 

obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 

uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom 

príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

 

 Hlasovanie číslo 235 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do 

nájmu spoločnosti GynVITA s.r.o., Zbrojničná 8, 040 01 Košice, IČO: 

35912120, a to časti nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť  

č. 3 spolu s prísl. v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej 

na liste vlastníctva č. 820 ako dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na 

pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 

46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne 

overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 

19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za 

nájomné 139,50 EUR / mesačne (ako čiastočná úhrada nájomného vyplývajúca 

z doby prenájmu – jeden deň týždenne) z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na území obce 

poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k 

splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

IROP/046-Z-302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom 

príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako 

poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 
Číslo: 235 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 235/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 235 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

 

prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti GynVITA s.r.o., Zbrojničná 8, 040 01 

Košice, IČO: 35912120, a to časti nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť  

č. 3 spolu s prísl. v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste 

vlastníctva č. 820 ako dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len 

„CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom 

podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby 

úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod 

č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 139,50 EUR / mesačne 

(ako čiastočná úhrada nájomného vyplývajúca z doby prenájmu – jeden deň týždenne) z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na území obce poskytovať 

zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 

uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako 

poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo 

vymedzených oblastiach. 
 

 Hlasovanie číslo 236 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do 

nájmu spoločnosti VITALUX s.r.o., Pri jazdiarni 1010/1, 040 01 Košice – 

mestská časť Staré Mesto, IČO: 36587168, a to časti nebytových priestorov – 

trakt „A“, miestnosť č. 6 spolu s príslušenstvom v stavbe nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – 

budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so 

súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom 

podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na 

zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, 

katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 

675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 145 EUR / mesačne (ako čiastočná úhrada 

nájomného vyplývajúca z doby prenájmu – jeden deň týždenne) z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude 

na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím 

dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako 

prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu 

poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 
Číslo: 236 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

 



11 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 236/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 236 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti VITALUX s.r.o., Pri jazdiarni 1010/1, 

040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36587168, a to časti nebytových priestorov – 

trakt „A“, miestnosť č. 6 spolu s príslušenstvom v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území 

Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-

C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného 

na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom 

dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 145 

EUR / mesačne (ako čiastočná úhrada nájomného vyplývajúca z doby prenájmu – jeden deň 

týždenne) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na 

území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k 

splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-

302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania 

zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 
        

 Hlasovanie číslo 237 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu 

spoločnosti Mgr. Igor Grega, Pribinova 1, 053 11 Smižany, IČO: 40848876, a to časti 

nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť č. 1 spolu s príslušenstvom v stavbe 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako 

dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so 

súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa 

geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby 

úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 

19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 

448 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, 

že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov 

obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako 

prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako 

poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 
Číslo: 237 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 237/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 237 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti Mgr. Igor Grega, Pribinova 1, 053 11 Smižany, 

IČO: 40848876, a to časti nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť č. 1 spolu s príslušenstvom v 
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stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – 

budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 

postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 

12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, 

katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za 

nájomné 448 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na území 

obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 

uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom 

príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach.          

 

        

 Hlasovanie číslo 238 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu 

spoločnosti Zdravie Seňa s.r.o., Seňa 341, 044 58 Seňa, IČO: 53938186, a to časti 

nebytových priestorov – trakt „B“, miestnosť č. 5 spolu s príslušenstvom v stavbe 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako 

dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so 

súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa 

geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby 

úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 

19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 

374 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, 

že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov 

obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako 

prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako 

poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

Číslo: 238 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 238/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 238 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti Zdravie Seňa s.r.o., Seňa 341, 044 58 Seňa, IČO: 

53938186, a to časti nebytových priestorov – trakt „B“, miestnosť č. 5 spolu s príslušenstvom v stavbe 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – 

budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 

postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 

12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, 

katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za 

nájomné 374 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na území 

obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 

uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom 

príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 
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Bod č. 11 – Žiadosť o prehodnotenie VZN obce Seňa č. 1/2022 na základe predloženej petície.    

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania prebiehalo prehodnotenie schváleného VZN ohľadom zvýšenia príspevkov 

v materskej škole. Prítomní boli aj zástupcovia rodičov, ktorý podali tento návrh. Pani Lešková ako 

predkladateľka predmetnej petície vystúpila za rodičov a objasnila, že rodičia sú ochotní platiť viac, ale 

poslanci by mali akceptovať, že neplatia školné len do materskej školy a je to pre nich vyšší výdavok. 

Pani starostka obce prečítala stanovisko pani Mgr. Valérií Čomovej – riaditeľky materskej školy 

k prehodnocovaniu výšky poplatku, nakoľko pani riaditeľka súhlasila s jeho prečítaním.  

 

Vec: Stanovisko riaditeľky materskej školy k prehodnocovaniu výšky sumy čiastočnej 

úhrady zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

 

Na základe programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 21.6.2022, 

na Obecnom úrade v Seni a na základe vlastnej iniciatívy, súhlasím s poplatkom 20 € ako 

poplatkom zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa platnej 

legislatívy.  

 

Dôvody k takémuto stanovisku: 

• rozšírenie kapacity materskej školy z troch na päť tried, vytvorenie ďalšieho 

poschodia, ktoré je potrebné vykurovať plynom, ktorého cena vzrástla,  

• väčšia spotreba elektrickej energie za svietenie, 

• používanie čističiek vzduchu a zvýšená spotreba energie (elektrika),  

• povinné predprimárne vzdelávanie pre 5-6 ročné deti (posledný rok pred nástupom 

do školy)  za ktoré zákonní zástupcovia neplatia školné, ale sú to príjmy, ktoré hradí 

štát a ktoré sa nemôžu použiť na výdavky spojené s platbou za energie. V školskom 

roku bude pravdepodobne až 45 detí plniacich povinné predprimárna vzdelávanie, 

takže  čiastočnú úhradu  budú platiť zákonní zástupcovia maximálne za 50 detí, 

 

Podľa fondu pracovného času pre Slovensko v kalendárnom roku 2023 bude 225 

pracovných dní  (nepočítam mesiac august, keď materská škola je povinne zatvorená) 

a úhrada zákonného zástupcu bude 220 € (11 x20 €). 

 

220 € : 225 dní pobytu v MŠ = 0,977 €. Za deň pobytu v MŠ približne 1 €. Koľko zaplatia 

rodičia za stráženie dieťaťa v detskom kútiku?  

 

V MŠ prebieha výučba, za kvalifikovaných učiteľov a ich mzdové ohodnotenie je potrebné 

mať financie, ktoré od štátu budú mať obce krátené.  

 

Pre porovnanie sumy školného v materských školách: Mesto Košice 20 €, Čaňa 20 €, 

Haniska 15 €, Kechnec 15 €. 

 

S pozdravom 

       Mgr. Valéria Čomová 
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Ďalej pani starostka obce vysvetlila dôvody, resp. argumenty zvýšenia tohto poplatku zo strany obce. 

Hlavným argumentom je dobudovanie poschodia v materskej škole, čím sa navýšila kapacita pre deti. 

Zvýšenie poplatku z niečoho vychádza. Pribudlo poschodie, ale pribudli aj triedy a samozrejme aj 

pedagogický či nepedagogický personál. Obec potrebuje v rozpočte vyčleniť v roku 2022 na materskú 

školu 259.477 € na jej chod, ale z podielových daní nám príde iba 247.894 € a to znamená, že obec je 

v mínuse 11.583 €. Táto suma predstavuje len chod materskej školy. Za rok 2021 podľa štatistiky sme 

mali rozpočet schválený na 242.721 € a dotácia bola schválená vo výške 229.736 € a to znamená, že aj 

v tomto roku bola obec v mínuse a to 12.985 €. Na tento rozdiel sa v podstate vyskladali občania tým, že 

platia obci dane. Na mzdy zamestnancom materskej školy dala obec v roku 2016 102.121 €, pričom 

v tomto roku boli zamestnaný 9 pracovníci a v roku 2021, keď bolo zamestnaných už 13 pracovníkov, sa 

na mzdy dalo 213.000 € a to je o 101.000 € viac.  

Pani Ing. Lešková na toto reagovala, že rodičia sú ochotní platiť viac, ale nie až o toľko, nakoľko platia 

okrem toho aj ZRPŠ a obedy a vytkla, že toto nebolo nikde spomenuté. Argumentovala aj tým, že niektorí 

rodičia majú viac detí a predstavuje to pre nich enormný nárast výdavkov. A dodala, že v okolí sú 

materské školy, ktoré majú ešte nižší poplatok ako v našej obci, pričom ako príklad uviedla obec Milhosť. 

Dodala tiež, že program materskej školy je úžasný a aj prístup pedagógov. Pani starostka opätovne 

uviedla, že výšku príspevku už zargumentovala a dostatočne. Dodala, že pedagógovia v materskej škole 

sú na vysokej úrovni, máme množstvo žiadostí o prijatie do zamestnania, pretože naša materská škola si 

vybudovala určité renomé a nie je možné ju kvalitou porovnávať so škôlkami v okolí, nakoľko ďaleko 

prevyšuje iné materské školy.  

Pán poslanec Ing. Čamaj dodal, že v blízkej budúcnosti aj okolité škôlky pôjdu s výškou príspevkov hore, 

nakoľko sa zvyšuje cena energií a keď nepristúpia k zvýšeniu, tak budú v strate. Pani Ing. Lešková sa 

opýtala, prečo všetci rodičia majú doplácať za predškolákov, ktorý nemusia platiť školné. Pani 

poslankyňa Langová na to reagovala, že aj ich deti budú raz predškoláci, takisto nebudú musieť platiť 

školné a budú na nich doplácať ostatné deti.  

Pani Kuskuličová zopakovala otázku rodičov, či je možné zo strany poslancov zvážiť zvyšovanie tohto 

príspevku, ale postupne. Pani starostka vysvetlila, že ak by sa aj dohodlo na znížení alebo úprave výšky 

tohto príspevku, nebolo by to možné odhlasovať, pretože hlasovanie má svoje pravidlá. Je potrebné opäť 

pripraviť návrh VZN so sumou, na ktorej sa dohodnú poslanci, tento návrh VZN musí zo zákona 15 dní 

visieť na webovej stránke obce v prípade pripomienkovania a môže sa schváliť až na najbližšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Nie je možné návrh pripraviť bez názoru poslancov a občanov. Pani 

starostka obce ešte dodala, že z dôvodu toho, že obec chce, aby materská škola neustále napredovala, 

dáva množstvo finančných prostriedkov na nákup hračiek na rozvoj detí. Ak sa nezvýši poplatok, bude 

musieť obce niekde finančné prostriedky ušetriť, bude sa nakupovať oveľa menej hračiek a bude sa brzdiť 

rozvoj deti a toto dosiahnuť nechceme.  

Pán Kolivoško navrhol, aby poslanci povedali svoj názor na výšku príspevku, takisto rodičia a našiel sa 

určitý kompromis. Dodal, že minulosť treba nechať minulosťou. Pani poslankyňa Pillárová navrhla, aby 

výška poplatku ostala na 20 €, ale keď má niekto viac detí v materskej škole, tak by sa tá suma znížila 

každým dieťaťom. S týmto názorom súhlasili aj ostatní poslanci obecného zastupiteľstva. Pani Ing. 

Lešková ešte dodala argument, že nielen obec sa zapája do chodu materskej školy, ale aj samotní rodičia, 

nakoľko prispievajú na poplatky, nosia hygienické potreby, kancelárske pomôcky a pod. Rodičia detí by 

akceptovali výšku príspevku 15 € / mesačne. 

Tento bod rokovania sa uzavrel s návrhom, že jedno dieťa v materskej škole bude platiť školné vo výške 

20 €, druhé a tretie dieťa bude platiť školné vo výške 15 €. S týmto návrhom súhlasili aj prítomní rodičia.  

        

 Hlasovanie číslo 239 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prehodnotenie výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách 

a v školských zariadeniach ustanovených VZN č. 1/2022 na základe predložených 

žiadostí.  

Číslo: 239 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 239/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 239 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

prehodnotenie výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie 

v školách a v školských zariadeniach ustanovených VZN č. 1/2022 na základe predložených žiadostí. 

 

Bod č. 12 – Žiadosť o prerokovanie výšky poplatku za Školský klub detí (Rada školy).    

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania prebiehalo prehodnotenie schváleného VZN ohľadom zvýšenia príspevkov 

v ŠKD v základnej škole. Prítomná bola predsedkyňa rady školy pani Juhásová. Ozrejmila, že 25.06. mali 

zasadnutie rady školy, kde preberali výšku príspevku na školský klub detí a dodala, že v okolí je poplatok 

za ŠKD najvyšší zo všetkých škôl. Behom mesiaca po zvýšení príspevku sa odhlásilo 22 detí a šťastie 

bolo, že pani družinárka išla do dôchodku a nebolo potrebné nikoho prepúšťať, ale zatvorila sa jedna 

trieda družiny a teraz sú deti spojené. Rada školy sa zhodla na tom, že pri jednom dieťati by bol poplatok 

13 €, pri dvoch deťoch 20 € a pri troch deťoch 30 €. Na interiérové vybavenie ŠKD dostala škola 400 € 

a je plne vybavená pomôckami, ktoré deti potrebujú. Pani starostka odpovedala, že za rok 2021 bol 

schválený rozpočet na ŠKD 38.000 € a z toho sa na platy minulo 30.986 €, ale dotácia prišla len vo výške 

23.050 €, čo znamená – 7.935 €.  Tento rok bol schválený rozpočet na 36.598 € a dotácia prišla vo výške    

24.872 € a to predsatvuje rozdiel 11.725 €. Pri materskej škole je tento rozdiel pri 13tich zamestnancoch 

a tu ide len o dvoch zamestnancov. Nakoniec sa dohodli na jedno dieťa 15 € a na druhé a tretie dieťa 10 €.  

 

Bod č. 13 – Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania ozrejmila, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva bolo rozhodnuté o zvolenej alternatíve finančnej náhrady za vecné bremeno pre spoločnosť 

ENERPRO s.r.o. Na základe uvedeného uznesenia bola pripravená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena. 

  

 Hlasovanie číslo 240 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy – 

zmluvu o zriadení vecného bremena na parcelách: 
- č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 56, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 531 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 57/1, registra „C“, záhrada, 1092 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/5, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 3040 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/6, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 1361 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 3508/9, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 996 m2 zapísanej na LV č. 11001 

pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa ENERPRO, 

s.r.o. so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 44324600  

Číslo: 240 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 240/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 240 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy – zmluvu o zriadení vecného bremena na parcelách: 
- č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 56, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 531 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 57/1, registra „C“, záhrada, 1092 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/5, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 3040 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/6, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 1361 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 3508/9, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 996 m2 zapísanej na LV č. 11001 

pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom 

Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 

 

Bod č. 14 – Žiadosť o zníženie nájmu za prenajímanú miestnosť. (p. Pribulová) 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od pani Pribulovej Schmidtovej ohľadom zníženia poplatkov za 

prenajímanú miestnosť v dome služieb. Pani poslankyňa Figmiková poznamenala, že predmetná zmluva 

ukončila svoju platnosť dňa 16.06.2022 a všetci prítomní poslanci sa zhodli, že je potrebné p. Pribulovú 

osloviť, či má záujem predmetnú zmluvu predĺžiť. Takisto sa zhodli, že poplatky za predmetný priestor 

neznížia. V rámci tohto bodu sa neprijalo žiadne uznesenie.   

 

Bod č. 15 – Žiadosť o preplatenie kanalizačnej prípojky. (p. Parkánsky) 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na obecný úrad bola dňa 09.05.2022 doručená žiadosť od pána Petra Parkánskeho o preplatenie 

kanalizačnej prípojky v celkovej sume vo výške 532,34 €. 

  

 Hlasovanie číslo 241 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje preplatenie kanalizačnej prípojky 

v celkovej sume vo výške 532,34 € pre pána Petra Parkánskeho, bytom Seňa 172, 044 

58 Seňa.   

Číslo: 241 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 241/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 241 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

preplatenie kanalizačnej prípojky v celkovej sume vo výške 532,34 € pre pána Petra Parkánskeho, bytom 

Seňa 172, 044 58 Seňa. 
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Bod č. 16 – Rôzne.  

 

A. Žiadosť o opravu asfaltu pred budovou Základnej školy.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Ing. Čamaj sa ako prvé opýtal na finančné prostriedky, či obec disponuje obnosom peňazí, 

ktoré by boli použité na asfaltovanie miestnych komunikácií. Pani starostka navrhla pracovné stretnutie 

poslancov, nakoľko uvažovala o úvere, z ktorého by boli finančné prostriedky použité na asfaltovanie 

komunikácií v obci, ktoré sú v naozaj zlom stave a taktiež na dobudovanie chodníkov. Pán poslanec 

Szabo súhlasil s úverom. Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová len poznamenala, že pracovné stretnutie 

by jej vyhovovalo až po 30.06.2022. Pani starostka s týmto súhlasila a pracovné stretnutie bude zvolané 

v priebehu júla.  

 

B. Žiadosť o odpredaj obecného majetku – záhradkárska oblasť. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa schválil zámer odpredaja obecného 

majetku, pozemku v záhradkárskej oblasti. 26.06.2019 sa uznesením č. 48/VIII/2019 schválil 

pozmeňujúci návrh v rámci zásad hospodárenia s majetkom obce a to vyňatie textu „prevody hnuteľného 

majetku hodnoty do 3.500 € v článku 5, bode 9 písmena e)“ a vypustenie bodu 10 v článku  

5 a to „V prípade odpredaja pozemku formou osobitného zreteľa sa stanovuje jednotná cena 10 € /m2.“ 

Všetci prítomní poslanci sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva dohodli na sume 20 €/ m2 a prešlo  

sa k hlasovaniu.  

 

 Hlasovanie číslo 242 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj obecných nehnuteľností – 

pozemkov vo vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 403/3, vedený na LV  

č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 

a pozemok registra „C“ č. 402/179, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, 

ostatná plocha o výmere 83 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to 

pre pána Alexandra Koleszára, bytom Rosná 1, 040 01 Košice.            

Číslo: 242 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 
 

Uznesenie č. 242/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 242 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

odpredaj obecných nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 403/3, 

vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 

a pozemok registra „C“ č. 402/179, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, ostatná plocha 

o výmere 83 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Alexandra Koleszára, bytom Rosná 1, 

040 01 Košice. 
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 Hlasovanie číslo 243 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj obecných nehnuteľností – 

pozemkov vo vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 403/17, vedený na LV  

č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2 

a pozemok registra „C“ č. 402/178, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, 

ostatná plocha o výmere 7 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to 

pre pána Štefana Koleszára, bytom Rosná 1, 040 01 Košice.      

Číslo: 243 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 
 

Uznesenie č. 243/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 243 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

odpredaj obecných nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 403/17, 

vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2 

a pozemok registra „C“ č. 402/178, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, ostatná plocha 

o výmere 7 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Štefana Koleszára, bytom Rosná 1, 040 

01 Košice.      

 

 Hlasovanie číslo 244 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve 

obce a to pozemok registra „C“ č. 403/16, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území 

Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Mariána Harbuľáka, bytom Obrancov Mieru 191/7, 040 01 

Košice.            
Číslo: 244 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 
 

Uznesenie č. 244/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 244 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 403/16, vedený na LV  

č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2 za sumu 20 € /m2 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Mariána Harbuľáka, bytom Obrancov Mieru 191/7, 040 01 Košice.            

 

 Hlasovanie číslo 245 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve 

obce a to pozemok registra „C“ č. 403/15, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území 

Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Pavla Teľmana a pani Editu Teľmanovú, bytom Seňa 667, 044 

58 Seňa.         

Číslo: 245 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 
 

Uznesenie č. 245/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 245 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 403/15, vedený na LV č. 

11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2 za sumu 20 € /m2 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Pavla Teľmana a pani Editu Teľmanovú, bytom Seňa 667, 044 58 Seňa.         

 

 

 Hlasovanie číslo 246 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve 

obce a to pozemok registra „C“ č. 403/14, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území 

Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Mariána Havrilu, bytom Čínska 2525/15, 040 01 Košice.             
Číslo: 246 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 
 

Uznesenie č. 246/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 246 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 403/14, vedený na LV  

č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 za sumu 20 € /m2  

ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných 

pozemkov žiadateľom a to pre pána Mariána Havrilu, bytom Čínska 2525/15, 040 01 Košice.             

 

C. Žiadosť o preplatenie stavebných prác (p. Čásárová).  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od pani Zuzany Čásárovej, bytom Seňa 382 ohľadom preplatenia 

budúcich stavebných prác, nakoľko sa jej pred bránou prepadáva odvodňovacia rúra. Prítomní poslanci  

sa zhodli, že pani Čásárovej poskytnutú predmetnú rúru a ona sama si zrealizuje stavebné práce  

bez preplatenia, alebo celé stavebné práce zrealizujú pracovníci obecného úradu v rámci minimálnych 

nákladov. Pani Čásárová bude ohľadom rozhodnutia obecného zastupiteľstva informovaná oficiálne 

listom, ale aj telefonicky.  

 

D. Žiadosť o určenie spôsobu úhrady za odkúpenie časti obecného pozemku žiadateľom VSD, 

a.s. Košice. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 

Na základe vydaného stavebného povolenia firma VSD, a.s. zrealizovala novú trafostanicu na časti 

obecného pozemku, katastrálne územie Seňa pri bytovke č. 606. Geometrickým plánom bude odčlenená 

časť pozemku pre tento účel, ktorý žiada VSD, a.s. odkúpiť, pričom ponúka alternatívne riešenie úhrady 

a to buď 300 € podľa zákona č. 18/1996 o cenách alebo podľa znaleckého posudku, ktorý zabezpečí 

spoločnosť VSD, a.s.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 247 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje úhradu za odkúpenie odčleneného pozemku 

č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820; pre stavbu „Seňa – 

výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom 

Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 podľa znaleckého posudku, ktorého 

zhotovenie zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.  

Číslo: 247 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 247/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 247 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

úhradu za odkúpenie odčleneného pozemku č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV  

č. 820; pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o.  

so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 podľa znaleckého posudku, ktorého zhotovenie 

zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. 

 

 

E. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva a počtu 

poslancov OZ obce Seňa na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka navrhla ponechať jeden volebný obvod a počet poslancov 9. Prítomní poslanci s návrhom 

súhlasili a prešlo sa k hlasovaniu.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 248 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

jeden volebný obvod a počet poslancov Obecného zastupiteľstva 9 na volebné obdobie 

2022 – 2026 pre obec Seňa.  

Číslo: 248 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 248/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 248 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí jeden volebný obvod a počet poslancov Obecného zastupiteľstva 

9 na volebné obdobie 2022 – 2026 pre obec Seňa. 
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F. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Seňa na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka navrhla ponechať pre starostu obce plný pracovný úväzok – 100 %. Všetci prítomní 

poslanci s návrhom súhlasili a prešlo sa k hlasovaniu.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 249 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie 

starostu obce Seňa plný pracovný úväzok – 100 %.   

Číslo: 249 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 249/IV/2022 

Schválené hlasovaním č. 249 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

u r č u j e  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie 

starostu obce Seňa plný pracovný úväzok – 100 %. 

 

 

G. Prenájom priestorov kultúrneho domu (p. Prokop).  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania vyzvala pána Prokopa, aby odprezentoval svoj úmysel 

s prenájmom kultúrneho domu.  

 

Vyjadrenie pána Prokopa: 
 

Zabezpečujem kompletné svadobné oslavy od prvého kontaktu s budúcim hosťom, následnom 

dohodnutí sa na svadobnom menu, zaobstaraní personálu a zvyšnom organizovaní celej svadby. 

Podobný projekt som už realizoval s inou obcou. Tejto činnosti sa venujem už viac ako 20 rokov a mam 

patričné skúsenosti s podobnými projektami a to Vám zaručuje bezproblémovú spoluprácu a služby na 

vysokej a profesionálnej úrovni. Mojou snahou je zapojiť aj miestnych občanov, pripadne firmy, ktoré 

sa pohybujú v danej oblasti (kvetinárstvo - ozdoby, svadobný salón- požičovňa šiat) alebo vo forme 

pomoci v kuchyni ci obsluhe na svadobných hostinách. Je samozrejmé, že mam všetky potrebné  

školenia na akékoľvek kuchynské zariadenia a viem ich správne používať’ a udržiavať’. Týmto by som 

chcel vyzdvihnúť aj svoju ochotu prebrat’ na seba hmotnú zodpovednosť za vybavenie kuchyne, servis 

a kompletnú údržbu stojov a inventáru používaných v kuchyni. 

Svojou pracou ste vytvorili krásne prostredie sali kultúrneho domu a bola by škoda,  ak by sa toto 
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prostredie pomaly ale isto zdevastovalo rôznymi cateringovymi firmami a jedincami, kto si nevážia 

cudzí majetok, len ho použijú a následne sa už nestarajú, kto napraví ich škody vytvorené nedbalou 

manipuláciou so strojmi a zariadeniami. Problematiku krádeže vybavenia kuchyne a s tým spojené 

problémy pri zisťovaní vinníka radšej ani nerozoberám. Bola by veľká škoda nevyužiť v prospech obce 

momentálne protipandemickú situáciu spojenú s nedostatkom priestorov na konanie svadobných hostín, 

nakoľko sa svadobné hostiny odkladali skoro dva roky. S obcou, pani starostkou aj s poslancami OU 

chcem dlhodobo spolupracovať a vytvárať prosperujúcu prevádzku a chcem sa vyhnúť’ riešeniam typu 

ako sa niečo nedá urobiť, ako je všetko komplikované a preto veľmi rad privítam akékoľvek námety a 

podnety na zlepšenie služieb občanom. Som si vedomý, že to nie je jednoduché a za rok alebo dva sa to 

vytvoriť nedá, ale verím, že spoločnými silami a poctivou pracou sa výsledky dostavia a obec Seňa 

bude môcť s mojou pomocou poskytnúť profesionálne služby na vysokej úrovni, za ktorými už ľudia 

nebudú musieť chodiť do Košíc alebo iných obcí, ale budú prichádzať práve do vašej obce Preto by 

som rad navrhol spoluprácu s obcou pri vzájomnej spokojnosti na d1hšie obdobie aby naša spolupráca 

napredovala. 

Ďalšou výhodou pre obec je to, že obci odpadnú starosti spojené s nákladom na personál, zabezpečenie 

zodpovedných a skúsených kuchárov a čašníkov, pomocné sily, či už odvody do sociálnej a zdravotnej 

poisťovne alebo náklady na vytvorenie novej pracovnej pozície- obcou platený prevádzkar kultúrneho 

domu, kto sa aj tak nebude aktívne zúčastňovať na svadobnej hostine okrem svojej prítomnosti. Osobne 

sa budem zúčastňovať na každej svadobnej hostine. Iba tak viem zabezpečiť’ kvalitu služieb. 

Nakoľko pracujem ako šéfkuchár, veľmi dobre poznám dôležitosť celej problematiky v gastro sektore 
a viem aké je dôležité  dobré meno a ponúknuť služby, za ktorými sa ľudia budú vracať. Do celého 
projektu vkladám svoje skúsenosti a moje know-how, preto bude hlavne v mojom záujme poskytnúť 
ľuďom služby na vyššej úrovni, presne také ako si moderný kultúrny dom a súčasná doba zaslúžia. 

Som ochotný pri dlhodobej spolupráci aj financovať’ spolu s obcou (50/50) zariadenie kuchyne 

napr.(ch1adnicka, strojové zariadenia, drobný inventár) a doplnenie inventáru potrebného pre 

poskytovanie kvalitnejších služieb pre občanov obce, ale aj pre širokú verejnosť ktorá prejaví záujem o 

takéto služby. Všetok zakúpený inventár sa stáva majetkom obce a ja si na to nebudem nárokovať, ale  

ponukám obci nájom za každú dospelú osobu ktorá sa zúčastní na oslave 5 € a dieťa 2,5 € (platobné 

podmienky sa dohodnú pri podpísaní vzájomnej dohody). Pre upresnenie, nemám záujem o prenájom 

sály kultúrneho domu v Seni ale o poskytovanie gastronomických služieb a organizovaní svadobných 

hostín. Záujemcovia o svadobnú hostinu nahlásia počet ľudí na OU v Seni najneskôr týždeň pred 

konaním svadobnej hostiny. Samozrejme vyplatia aj nevratnú zálohu obci pri rezervácii termínu. 

Postarám sa o spropagovanie kultúrneho domu a aj obce Seňa ci už na sociálnych sieťach, internete 

ako aj na plošných reklamách a reklamách v médiách z vlastných zdrojov. Rad Vám pomažem aj pri 

rôznych obecných akciách ako sú obecné, starostovské plesy a podobne. 
 

H. Sťažnosť na potraviny Szabo (p. Kovácsová) 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Ohľadom tohto bodu sa neznieslo žiadne uznesenie.  

 

Bod č. 17 – Diskusia 

V tomto bode rokovania sa nikto neprihlásil o slovo a prešlo sa k poslednému bodu rokovania.  

 

Bod č. 18 – Záver 

Na záver obecného zastupiteľstva sa starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom 

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

              

  Meno 2/226 3/227 5/228 6/229 7/230 8/231 9/232 10/233 10/234 10/235 10/236 10/237 

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

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

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

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák N N N N N N N N N N N N 

 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 ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

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

 
 

 

 

              

  Meno 10/238 11/239 12/240 15/241 16/242 16/243 16/244 16/245 16/246 16/247 16/248 16/249 

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

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

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

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák N N N N N N N N N N N N 

 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 ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

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

               
 

Overovatelia:      
 

Mgr. Katarína Domonkošová                                                        ............................................ 
 

 

 

Dana Figmiková                                                                      ............................................ 


