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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 21.10.2019 o 17:00 

 

 

Miesto konania: KD Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 18:55 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 18:55 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy neprítomný - ospravedlnený - 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 18:55 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 18:55 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 18:55 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 18:55 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 18:55 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 18:55 

 

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 ospravedlnil pán 

poslanec Gabriel Ficzere. Pani starostka konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

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

poslankyňa MUDr. Vašková Andrea a pán poslanec Ing. Čamaj Štefan.  

 

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 „Cyklochodník Belža – Seňa pozdĺž cesty I/17 – časť KÚ Seňa“ 
6. Konsolidovaná výročná správa obce Seňa.  
7. Rôzne. 

8. Diskusia.  

9. Záver.      

 
Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 66 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 66 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 66/X/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 66 

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 18.09.2019: 

 

Správa č. 7/2019 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 18.09.2019  - ku dňu 21.10.2019. 

 

V súlade s §18d  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná 

kontrola plnenia uznesení prijatých OZ v Seni. 

 

Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 60/IX/2019 až 65/IX/2019. 
 

Uznesenie č. 60/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 61/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie Zásady podávania, preverovania a evidovania 

oznámení.   

 

Uznesenie č. 62/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2019.   

 

Uznesenie č. 63/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Monitorovaciu správu plnenia programov obce.  
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Uznesenie č. 64/IX/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO za účelom realizácie projektu 

„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Seňa“ realizovaného v rámci výzvy  

č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja 

obce a platným územným plánom obce; 

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

5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce v priebehu 

realizácie projektu nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. 

 

Uznesenie č. 65/IX/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve obce  

č. parcely 237/2 na LV č. 820 v katastrálnom území Seňa o výmere 420 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie pre p. Máriu Juhásovú, bytom Kechnec 134, 044 58 Seňa za cenu 3960 € podľa 

znaleckého posudku č. 14/2019 zo dňa 07.05.2019 ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: predmetný pozemok zosnulí rodičia p. Márii Juhásovej, rod. Buhlovej 

užíval od jeho nadobudnutia v roku 1967 a tvorí funkčný celok so susediacou nehnuteľnosťou 

s parcelným číslom 237/6, zapísanou na LV č. 43 v katastrálnom území Seňa, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie.   

 
Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania sa žiaden z prítomných poslancov obecného zastupiteľstva neprihlásil o slovo 

a prešlo sa k nasledujúcemu bodu rokovania.  

 

 

Bod č. 5 – Schválenie spolufinancovania na projekt „Cyklochodník Belža – Seňa pozdĺž cesty I/17 – 

časť KÚ Seňa.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu rokovania starostka obce priblížila predmetný projekt a vysvetlila, že pôvodný 

projekt Cyklochodníka, ktorý mal byť dotovaný z Miestnej akčnej skupiny (MAS) a mal byť v spolupráci 

s obcou Belža padol, nakoľko obec Belža mala problém s vysporiadaním pozemkov. Podarilo  

sa im vysporiadať pozemky s 12 vlastníkmi a zvyšných 12 vlastníkov ostalo nevysporiadaných. Dotácia 

z MAS vo výške 36.000 € by sa mala použiť na vybudovanie mininámestia pred budovou Slovenskej 

pošty v Seni. Na projekt Cyklochodníka vyšla nová výzva Ministerstva dopravy, kde by bola nižšia 

spoluúčasť obce a bol by vybudovaný 2 m chodník, pričom všetko je na projekt pripravené a vytýčené. 

Pán poslanec Ing. Čamaj sa informoval, kde bude začínať predmetný cyklochodník, pričom pani starostka 

mu odpovedala, že by cyklochodník začínal na hranici katastra a končil pri potravinách Jaroslava Szaba, 

tzv. „Dreveňák“ a prešlo sa k hlasovaniu.  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 67 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Cyklochodník Belža – Seňa, pozdĺž cesty I/17 časť KÚ Seňa“ 

realizovaného v rámci výzvy č. C1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

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

úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry“ vyhlásenej 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pričom ciele projektu 

sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom 

obce; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu, t.j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

obce v priebehu realizácie projektu nevyhnutné na dosiahnutie cieľa.   

Číslo: 67 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 67/X/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 67 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Cyklochodník Belža – Seňa, pozdĺž cesty I/17 časť KÚ Seňa“ realizovaného v rámci výzvy  

č. C1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa § 3 písm. c) zákona 

„Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry“ 

vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pričom ciele projektu  

sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce; 

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

5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce v priebehu 

realizácie projektu nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. 

 

Bod č. 6 – Konsolidovaná výročná správa obce Seňa 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Konsolidovaná výročná správa hodnotí dianie, činnosť i hospodárenie obce a podáva verný obraz o jej 

fungovaní.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 68 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu 

obce Seňa.  

Číslo: 68 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 68/X/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 68 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

Konsolidovanú výročnú správu obce Seňa. 

 

Bod č.7 – Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  
Pani starostka v tomto bode rokovania informovala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

a prítomných občanov o dianí v obci. Ako prvé spomenula požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré boli zo strany obce splnené. Išlo konkrétne o: 

- vyčistený rigol na ulici pri cintoríne; 

- požiadavka posunu autobusových spojov bola odsúhlasená skoro vo všetkých prípadoch, okrem 

spoja 6:59; 

- prebehol predaj pozemku pani Buhlovej a prebieha ja zápis na katastri nehnuteľností; 

- spoločnosť LIVONEC pripravuje obhliadku a hodnotenie únikových východov v KD v Seni; 

- faktúra za odber pitnej vody zo strany obce Kechnec bola preposlaná poslancom OcZ; 

- preverila sa informácia ohľadom dotácie pre neziskovú organizáciu Sopka, n.o. v Monitorovacej 

správe – chyba v písaní; 

- aplikovaná požiadavka na zasypávanie výkopov po osadení nových optických káblov v obci. 

 

Ďalej pani starostka obce informovala prítomných o žiadosti Rímskokatolíckeho kostola o prešetrenie 

podložia pri kostoloch, ktorá bola doručená na OcÚ 11.10.2019. Zároveň cirkev požiadala obec 

o naplánovanie riešenia tejto opravy, nakoľko hrozí poškodenie samotného kostola. Pani starostka 

požiadala prítomných poslancov, aby po ukončení zasadnutia ostali danú vec prerokovať.  

 

Pani starostka informovala občanov a prítomných poslancov aj o problematike odvozu odpadu. 

Vysvetlila, že odvoz odpadu za posledné dva roky zaznamenali nárast o 40 %. U nás v obci boli ceny 

nastavené miernejšie, nakoľko na odvoz odpadu sme mali zazmluvnenú spoločnosť AVE. V našej obci 

vychádza nárast nákladov za odvoz komunálneho odpadu v porovnaní medzi rokmi 2015 a 2019 o 59 %, 

pričom cena jednotlivca z 15 € na 22,60 € vychádza na 64 %. Ak by sa zvýšila suma 15  € o 59 %, 

poplatok za odvoz komunálneho odpadu by činil 23,85 €. Analýzou v našej obci sme zistili, že náklady za 

odvoz odpadu činili v roku 2018 na jedného obyvateľa 19,22 € a strata, ktorú znášala obec bola v sume 

39.963 € a navrhla zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu v našej obci.  

 

Nakoniec informovala o sťažnosti Zväzu záhradkárov, ktorá bola na obecný úrad doručená 29.07.2019 

ohľadom nepretržitých problémov s rómskou rodinou bývajúcou v chatovej oblasti Seňa  a ohľadom  

ich správania v nočnom čase, hygieny a poriadku pri nehnuteľnosti.  

 

Bod č.8 – Diskusia 

Pani starostka obce vyzvala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a prítomných občanov 

k diskusií.  

Pán poslanec Hudák sa informoval ohľadom odvozu komunálneho odpadu. Opýtal sa, či už za tento rok 

zaplatili všetci občania  obce. Pani starostka mu odpovedala, že predpis za odvoz komunálneho odpadu 

vychádza na 46.000 € z čoho je uhradených iba 30.000 €. Takisto pán poslanec poznamenal, že odpad 

z veľkoobjemových kontajnerov končí v rómskej osade, nakoľko Rómovia vyberajú odpad rovno 
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z prívesov auta a robia neporiadok v celej obci. Pani poslankyňa Langová odpovedala, že sa jej osvedčilo 

miesto za Kultúrnym domom v Seni na osadenie veľkoobjemových kontajnerov, nakoľko je oveľa menší 

neporiadok ako keď boli tieto kontajnery dané v strede obce. Pán poslanec Hudák si vyžiadal počet 

neplatičov v obci alebo neplatičov vyjadrených v percentách. 

 

Pán Kolivoško, občan obce Seňa mal na starostku obce otázku a to prečo sa zvyšuje poplatok  

za komunálny odpad? Pani starostka mu odpovedala jednoznačne, že preto, lebo sa produkuje oveľa viac 

odpadu a zvýšili sa ceny za odvoz komunálneho odpadu až o 40 %. Pani Buhlová navrhla, aby každá 

domácnosť, ktorá má zaplatený poplatok za komunálny odpad dostala nálepku. Dodala, že na základe 

nálepiek na smetných nádobách by sa odvážal komunálny odpad, tzn. tým občanom, ktorý za komunálny 

odpad zaplatené majú. Má názor, že takýmto spôsobom občanov prinúti obec k plateniu a nevzniknú  

pre obec žiadne straty. 

Pán Vaško dodal, že je nespravodlivé zvyšovanie poplatku za komunálny odpad voči poctivým občanom, 

ktorí neklamú, separujú a uhrádzajú poplatky za odvoz komunálneho odpadu. Pán Borona navrhol zriadiť 

zberný dvor v obci. Na margo zberného dvora pani starostka obce povedala, že zriadenie zberného dvora 

v obci predstavuje väčšie množstvo odpadu, pričom všetky náklady na jeho zriadenie bude znášať obec 

ako sú personálne náklady a pod. 

Pani Bertová sa informovala, koľko občanov obce separuje. Pani starostka odpovedala, že počet  

si pripraví na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva a odpovie na túto otázku.  

Pán Kolivoško sa vrátil k téme zberného dvora a dodal, že by bolo potrebné a prospešné spýtať  

sa na prosperitu zberných dvorov v okolitých obciach, pričom navrhol obec Hanisku, kde dlhodobo 

využívajú tento zberný dvor. 

Pani Palkovičová navrhla, aby obec zabezpečila občanom kompostéry tak ako to je v mestách. Pani 

poslankyňa Langová prisľúbila, že situáciu a možnosti preverí a dohodne si stretnutie so spoločnosťou 

Kosit, a.s. 

Pani Buhlová ohľadom odvozu komunálneho odpadu dodala, že by bolo potrebné urobiť tri opatrenia  

a to zverejniť neplatičov obce, zaobstarať nálepky pre platičov na smetnú nádobu a zvýšiť poplatky  

za odvoz komunálneho odpadu.  

Pani starostka dodala, že najväčšími problémami v obci sú psi, komunálny odpad a parkovanie. 

 

Pán Čurila sa informoval, či obec plánuje opravu chodníkov v obci, nakoľko na ulici, kde býva (hlavná) 

susedia prerábali plot, pričom pri rekonštrukcii vznikla diera v chodníku a prepadol sa asfalt. Dodal,  

že susedia dieru zasypali, aby nedošlo k úrazu, ale bolo by dobré zainvestovať do rekonštrukcie 

chodníkov. Pani starostka obce odpovedala, že obec neplánuje rozsiahlu rekonštrukciu, ale zameria  

sa na opravu prepadlín. Pán Borona dodal, že by bolo potrebné zasypať krajnicu na ulici, kde býva, 

nakoľko tam už došlo k pádu a je to nebezpečné. Na záver pán Vaško pripomenul potrebu vyčistenia 

povodia potoka, ktorý pri prívalových dažďoch môže ohroziť občanov, ktorí bývajú v jeho blízkosti.  

 

Bod č. 12 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa pani starostka poďakovala všetkým prítomným poslancom  

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

     

  Meno 2/66 5/67 6/68 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA  

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA ZA 

 Gabriel Ficzere N N N 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková ZA ZA ZA 

 

……………………………… 
  LEGENDA : N – neprítomný, NH – nehlasoval, ZA – hlasoval za, P – hlasoval proti, ZD – zdržal sa, ? – hodnota nie je známa 

 

 

 

....................................................... 
        Ing. Marcela Gallová 

      

 

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Martina Vargová                                                                               ............................................ 

               

Overovatelia:      

 

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

  

 

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


