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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 22.03.2022 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 17:04 – 19:55 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 17:04 – 19:31 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 17:04 – 19:55 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 17:04 – 19:55 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 17:04 – 19:55 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:04 – 19:31 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 17:04 – 19:37 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 17:04 – 19:55 

MUDr. Andrea Vašková volený člen samosprávy prítomná 17:04 – 19:31 

 

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 všetci 

deviati poslanci obecného zastupiteľstva. Pani starostka obce konštatovala, že zasadnutie  

je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Horňáková a za overovateľov zápisnice 

boli určení pani poslankyňa Silvia Langová a pán poslanec Ing. Štefan Čamaj.   

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 
1. Otvorenie (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice). 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 
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3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5. IBV Seňa – Vodovod a kanalizácia + ČOV časť kanalizácia. 

6. Schválenie darovacej zmluvy o prijatí hnuteľnej veci. 

7. Rôzne. 

8. Diskusia. 

9. Záver 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 206 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 206 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 206/II/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 206 

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 26.01.2022: 

 

Správa č. 2/2022 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 26.01.2022  - ku dňu 22.03.2022. 

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. 202/I/2022 až 205/I/2022. 

 

Uznesenie č. 202/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo prednesený program rokovania zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva s pozmeňujúcim návrhom.  

 

Uznesenie č. 203/I/2022 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 204/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo zámennú zmluvu medzi obcou Seňa a Ing. Martinom Magyarom, 

trvale bytom 040 01 Košice-Sever 3965 v predmete zámeny pozemkov podľa GP č. 124/2018, overeným 

Okresným úradom Košice – okolie, katastrálnym odborom dňa 17.01.2022 pod číslom G1-240/2021.     

 

Uznesenie č. 205/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Seňa na roky 

2021 - 2027.         
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Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 207 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 207 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 207/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 207 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

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

bodu rokovania.   

 

Bod č. 5 – IBV Seňa – Vodovod a kanalizácia + ČOV, časť kanalizácia.   

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania vyzvala pána Martina Magyara, ktorý zastupuje nielen 

seba, ale aj spoločnosť Arcus Signum, s.r.o. aby priblížil podstatu prejednávanej veci. Priblížil, že v časti 

Nová Seňa je plánovaná individuálna bytová výstavba (ďalej iba „IBV“), v rámci ktorej je naplánovaný 

vznik troch ulíc a osadenie dvoch čističiek odpadových vôd (ďalej iba „ČOV“).  

Pán poslanec Ing. Čamaj sa na začiatku chcel utvrdiť v informáciách, ktorými disponuje. Opýtal sa,  

či sa jedná o projekt, ktorý rieši odkanalizovanie obce Seňa v rámci výzvy ministerstva do 31.03.2022. 

Pani starostka doplnila, že sa nejedná len o kanalizáciu, ale aj vodovod, nakoľko bez vodovodu nechce 

ministerstvo schváliť finančné prostriedky. Takisto sa informoval, či tento projekt rieši zostatkovú časť 

obce Seňa, čo znamená tie ulice, ktoré ešte nie sú odkanalizované a nie je možnosť sa pripojiť ani  

na vodovod – či je všetko toto v projekte naprojektované. Pani starostka odpovedala, že ide o zvyšných 

50 % obce Seňa a o novú IBV. Dodala, že ministerstvo má preto podmienku dobudovania kanalizácie 

spoločne s vodovodom, pretože vidia neefektívnosť, ak by sa na rovnakom mieste kopalo dvakrát. Ak by 

sme žiadali na dobudovanie vodovodu, tak by nám finančné prostriedky neschválili, nakoľko kanalizačná 

rúra sa dáva pod vodovodnú a potom by dobudovanie kanalizácie už nebolo možné. Pán poslanec Ing. 

Čamaj sa informoval aj ohľadom plánovaných dvoch ČOV. Informoval sa o tom, či je už priebežne 

schválená možnosť vybudovania týchto dvoch ČOV, nakoľko v minulosti bola takáto žiadosť obce 

zamietnutá zo strany životného prostredia. Pán Magyar odpovedal, že táto možnosť je schválená 

Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý sa vyjadril, či ČOV spĺňajú alebo nespĺňajú kritéria 

a ich stanovisko je zároveň stanoviskom pre oblasť životného prostredia. Pani poslankyňa Langová 

vysvetlila poslancom, že tieto predmetné ČOV sú naprojektované pre IBV spoločnosti Arcus Signum 

a pre IBV Martina Magyara, pričom občanov obce Seňa bude možné napojiť len v minimálnom 
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množstve. Na základe tohto vyjadrenia sa pán poslanec Ing. Čamaj informoval, že kam bude odvedená 

kanalizácia zvyšnej časti obce Seňa. Pani starostka vysvetlila, že zvyšných 50 % obce Seňa, v ktorej  

by sa dobudovala kanalizácia by bola gravitačne odvedená do obce Kechnec podľa „starého“ projektu 

a podľa vydaného stavebného povolenia, ktoré bolo vydané pred približne 20 rokmi a ktoré je stále 

platné. Táto činnosť by vyšla cca 5.000.000 € z podávaných 8.500.000 €. Zvyšných 4.500.000 €  

je vyčlenených na novú IBV a na ČOV, pričom z tejto sumy spoločnosť Arcus Signum a Martin Magyar 

zaplatia spoluúčasť 5%. Pani poslankyňa Langová však ešte dodala, že z jej pohľadu nie je férové,  

ak sa „nenatiahnu“ kanalizačné a vodovodné rúry aj na obecné pozemky, pričom ČOV a v podstate  

aj celý projekt bude riešiť obec a o predmetné ČOV sa bude takisto starať obec, čím sa zvýšia  

aj jej náklady. Takisto pani poslankyňa dodala, že odpad z týchto nových lokalít bude odvádzaný  

do miestneho obecného rybníka, s čím takisto nesúhlasí a hlavný kontrolór obce upozornil, že ak nemáme 

ČOV naprojektované v územnom pláne obce, tak ich nie je možné vybudovať.  Pán poslanec Ing. Čamaj 

sa teda informoval, že ak by obecné zastupiteľstvo schválilo tento zámer projektu, projekt by neprešiel 

z dôvodu územného plánu, v ktorom nie sú naprojektované ČOV? Pani starostka obce skonštatovala,  

že zmena územného plánu by trvala roky a bolo by potrebné ho zmeniť úplne z dôvodu rozširovania 

infraštruktúry a obytných zón v obci. Pani poslankyňa Langová vysvetlila, že o predmetné ČOV sa bude 

5 rokov starať obec, čo znamená, že bude povinná zamestnať certifikovaného človeka, ktorého  

je potrebné platiť, na čo obec nemá finančné prostriedky. Pán poslanec Ing. Čamaj sa vrátil o otázke ČOV 

a územného plánu a zaujímal sa teda o situáciu kedy by sme mali schválené finančné prostriedky,  

ale nemohli by sme jednotlivé ČOV vybudovať, nakoľko nie sú zahrnuté do územného plánu. Pán 

Magyar odpovedal, že toto tvrdenie nie je 100%, nakoľko územný plán je možné nahradiť územným 

konaním, nakoľko územný plán definuje lokalitu a neurčuje, čo kde má byť vybudované. Pani starostka 

informovala prítomných poslancov, že telefonicky komunikovala s pracovníčkou (vedúcou) životného 

prostredia, ktorá potvrdila, že územné konania rozhoduje obec, čiže stavebný úrad v Čani, ktoré podpisuje 

starosta. Územné konanie je postavené na tvrdeniach územného plánu a keď v územnom pláne  

nie je naprojektovaná ČOV, tak sa podpíše v podstate dokument, ktorý nie je platný, je nepravdivý 

a zavádza. Takisto skonštatovala, že ani parcelizácia týchto spoločností nie je v poriadku, nakoľko  

nie je podľa územného plánu. Hlavný kontrolór obce upozornil, že územný plán je záväzný dokument 

obce, ktorým sa je potrebné riadiť. Pán poslanec Hudák vyjadril nesúhlas s odvedením odpadu z ČOV  

do miestneho rybníka. Pani starostka ešte dodala, že spoločnosť Arcus Signum má naprojektovaných  

63 domov, čo vychádza cca 252 obyvateľov a kapacita jednej ČOV je 500 obyvateľov – to znamená,  

že kapacita ČOV nepredstavuje až taký veľký problém. Väčším problémom je z pohľadu štatutárneho 

zástupcu obce územný plán. Pán poslanec Hudák dodal, že súhlasí s pánom Magyarom, že územný plán 

je len nejaký plán, resp. fikcia, čiže tam nie je možné vybudovať priemyselnú zónu, ale bytovú výstavbu, 

ktorá potrebuje ČOV, ihrisko, parkovisko atď. Pani starostka ešte raz vysvetlila, že z jej strany sú obavy 

z rizika podpisu čestného vyhlásenia, že je projekt v súlade s územným plánom a vlastne podpíše niečo, 

čo nie je na 100% presné a pravdivé. Pán poslanec Ing. Čamaj navrhol, aby sa táto situácia s územným 

plánom preverila u právnika, aby sme mali jasné stanovisko a vedeli ako ďalej postupovať. Pani 

poslankyňa Langová sa spýtala poslancov, či by súhlasili s výstavbou ČOV iba pre nové IBV. Pán 

poslanec Hudák povedal, že áno, ale s podmienkou, že odpad nebude odvádzaný do miestneho rybníka. 

Pán Magyar sa vyjadril, že ak sa schváli ČOV a obec ju už bude mať, tak je potom jednoduché zakopať 

rúry aj na obecné pozemky a až potom keď to bude reálne tak riešiť, kde budú odvádzané. Pani 

poslankyňa Mgr. Domonkošová sa informovala o kapacite ČOV, na čo jej pán Magyar odpovedal,  

že ide o kapacitu 500 na jednu ČOV (2 x ČOV = 1000 EO). Pán Magyar zodpovedal otázku, prečo  

sú umiestnené ČOV tak ako umiestnené sú – je to preto, lebo sa počíta s možnosťou ďalšieho 

rozširovania bytovej výstavby a tak sa vytvorí možnosť napojenia sa na tieto ČOV. Pani poslankyňa 

Langová navrhla podať projekt na dobudovanie kanalizácie len na „starú“ časť Sene, na tých  50%.  

Pán poslanec Ing. Čamaj sa opýtal pani starostky obce, či je takéto riešenie možné a že či je to možné 

stihnúť do 31.03.2022. Pani starostka odpovedala, že možné podať projekt je, ale projektová manažérka 

by to do 31.03.2022 nestihla prekresliť a prerobiť. Takisto priblížila situáciu, kedy vznikla myšlienka 

zapojiť sa do tohto projektu, keď povedala že obec Seňa nemá finančné prostriedky, ktoré by použila  

na vypracovanie plánu projektu, a preto všetko potrebné financovala spoločnosť Arcus Signum a Martin 

Magyar, čo znamená, že obec nedisponuje žiadnym materiálom. Jediným riešením by bolo zazmluvniť 

projektanta, ktorý by všetko vypracoval, ale problémom sú financie. Dobudovanie zvyšnej časti obce  

by stále 5.000.000 €, čiže obec potrebuje 250.000 € na spolufinancovanie, na ktoré by sme si ako obec 



5 

 

museli zobrať úver. Pán poslanec Ing. Čamaj súhlasil, aby obec šla do úveru, nakoľko kanalizácia 

a vodovod v obci je priorita nielen pre poslancov, ale aj pre občanov obce. Pani starostka priblížila,  

že podanie žiadosti o NFP predstavuje otvorenú výzvu, ktorá je „otvorená“ dovtedy, kým sa nevyčerpajú 

všetky finančné prostriedky. O ukončení výzvy ministerstvo vopred oboznámi min. 30 dní pred  

jej ukončením. Pani starostka telefonicky kontaktovala projektovú manažérku pani Žatkovičovú a dala 

hovor na hlasitý odposluch. Pani Žatkovičová vysvetlila, že momentálne je termín podania žiadosti o NFP 

do konca mája 2022 a dodala, že termín do 31.03.2022 sa určite nestíha, pretože nie je ujasnené, ktorá 

časť obce sa bude podávať a s tým je spojený aj problém s vypracovaním rozpočtov pre jednotlivé vetvy. 

Termín do konca marca by sa stihol, ak by sa firme poskytli doklady do 15.03., ale tým, že nedostali 

žiadne podklady, tak sa projekt nedá urýchlene prepracovať. Pani Žatkovičová ešte potvrdila, že termín 

koniec mája je vydaný ministerstvom. Pani starostka sa ešte informovala ohľadom alokácie finančných 

prostriedkov. Pani Žatkovičová potvrdila, že ministerstvo plánuje navýšiť alokáciu na poskytnutie 

finančných prostriedkov, aby sa podporili všetky žiadosti. Upozornila však, že ukončenie výzvy môže 

nastať už v apríli, ak sa rozhodnú alokáciu nenavýšiť, ale podľa nej je to málo pravdepodobné, nakoľko 

ministerstvo naozaj chce, aby boli obce pripojené na kanalizáciu podľa smernice. Pani poslankyňa 

Langová sa informovala, či obec nemá väčšiu šancu získať finančné prostriedky na dobudovanie 

kanalizácie, ak podá žiadosť len za 5.000.000 € na dobudovanie „starej“ Sene. Pani starostka odpovedala, 

že ministerstvo má posledné slovo a rozhodnutie o tom, koľko financií pridelí obci Seňa. A to znamená, 

že aj keď podáme len na starú Seňu, môže sa stať, že obec dostane len 50%, čo taktiež nestačí  

na dobudovanie. Pán poslanec Ing. Čamaj vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k prejednávanej veci. Sám 

vyjadril svoj názor, že starý dlh voči občanom je potrebné splatiť a ísť do projektu na dobudovanie 

kanalizácie v starej Seni za 5.000.000. €. Dodal, že nová IBV by bola vhodná, ale len z toho titulu,  

že by sa obec rozrastala. Pani starostka vyzvala pána Magyara, aby povedal, koľko € spoluúčasti dajú  

do predmetného projektu, ktorý sa bude podávať. Pán Magyar nevedel povedať presnú sumu, nakoľko 

argumentoval, že všetko záleží od výslednej sumy rozpočtov. Pán poslanec Szabó vyzval pána Magyara, 

aby preukázal potvrdenie o tom, že ČOV sú schválené a nebude problém s ich vybudovaním. Pán Magyar 

predložil rozhodnutie Slovenského vodohospodárskeho podniku, že v obci môžu byť umiestnené ČOV  

aj s výpustom tak, aby splnili najprísnejšie kritériá európskych noriem. Pani poslankyňa  

Mgr. Domonkošová skonštatovala, že v minulosti ČOV nebola vybudovaná, nakoľko občania 

protestovali, lebo ju nechceli mať blízko obytných domov z dôvodu hlučnosti. Pani starostka tiež 

vyjadrila nepochopenie s tým, že v minulosti obci nebolo povolené vybudovať ČOV a teraz sa to už dá. 

Pán poslanec Szabó ešte dodal, že on v konečnom dôsledku nie je vôbec proti, ale obec nemá  

na to finančné prostriedky, aby dokázala zatiahnuť spolufinancovanie a udržiavanie ČOV ďalších  

5 rokov. Pani starostka ešte vyjadrila svoje obavy ohľadom výdavkov na predmetné ČOV, nakoľko  

sú poháňané elektrickou energiou, nakoľko 1MW za 59 € a teraz stojí 250 € pre obec. Pán Magyar 

telefonicky komunikoval s konateľom spoločnosti Arcus Signum, s.r.o. a navrhol, že okrem 5% 

spoluúčasti, by vedeli zaplatiť jednu ČOV, ale druhá ostane na financiách obce. Pán poslanec Ing. Čamaj 

podotkol, že v momentálnej situácií Seňa ČOV nepotrebuje a je za to, keď sa zoberie úver, aby sa zobral 

na „starých“ občanov Sene, čo pre nás predstavujú prioritu. Pán Magyar ešte na záver dodal, že v oblasti 

Domaša Valkov, v rekreačnej oblasti sa nachádza ČOV a navrhol poslancom, aby sa tam išli pozrieť.  

 

Bod č. 6 – Schválenie darovacej zmluvy o prijatí hnuteľnej veci.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania priblížila poslancom darovaciu zmluvu medzi obcou 

Seňa a obcou Vyšný Medzev na darovacie ich vyradeného majetku, vozidla značky AVIA 30  

pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Seňa za sumu 0 €. Nikto z poslancov nemalo výhrady voči prijatiu 

daru a preto sa prešlo k hlasovaniu.  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 208 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prijatie daru pre Dobrovoľný hasičský zbor 

obce Seňa. Predmetom daru je dopravné hasičské vozidlo AVIA 30 prijaté od obce 

Vyšný Medzev na základe darovacej zmluvy.  

Číslo: 208 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 208/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 208 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

prijatie daru pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Seňa. Predmetom daru je dopravné hasičské vozidlo 

AVIA 30 prijaté od obce Vyšný Medzev na základe darovacej zmluvy. 

 

Bod č. 7 – Rôzne 

 

A. Účtovná závierka spoločnosti Zdravie Seňa, s.r.o. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

V tomto bode rokovania pani starostka obce priblížila potrebu schválenia účtovnej závierky dcérskej 

spoločnosti obce a tou je Zdravie Seňa, s.r.o. 

Pán poslanec Ing. Čamaj sa informoval ohľadom príjmov a výdavkov tejto spoločnosti. Pani starostka 

prisľúbila odoslať všetkým poslancom výpis príjmov a výdavkov spoločnosti Zdravie Seňa, s.r.o. a prešlo 

sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 209 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje účtovnú závierku dcérskej účtovnej 

jednotky obce Seňa – spoločnosti Zdravie Seňa, s.r.o., Seňa 341 za rok 2021.  

Číslo: 209 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 209/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 209 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

účtovnú závierku dcérskej účtovnej jednotky obce Seňa – spoločnosti Zdravie Seňa, s.r.o., Seňa 341  

za rok 2021. 

 

Pani poslankyne Mgr. Domonkošová, MUDr. Vašková, Langová odišli zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva  o 19:31 hod. a pani poslankyňa Pillárová odišla zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

o 19:37 hod.  
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Bod č. 8 – Diskusia 

 

V diskusií sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil o slovo a prešlo sa k poslednému deviatemu bodu 

rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 9 – Záver 

 

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

a ich pozornosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

      

  Meno 2/206 3/207 6/208 7/209 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA  

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA ZA ZA 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková 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:      
 

Silvia Langová                                                          ............................................ 

 
 

 

 

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


