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   OBEC  SEŇA 

Seňa 200, 044 58 Seňa, Slovenská republika 

IČO 00324698 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Seni, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 22.11.2018 o 18:00 

 

 

Miesto konania: KD Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný  18:00 – 19:10 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:10 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný  18:00 – 19:10 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:10 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 19:10 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:10 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:10 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný  18:00 – 19:10 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 19:10 

 

Priebeh  rokovania 
 

Bod č.1.  Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia  (určenie zapisovateľky)  

 

Zápis z rokovania 

 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo otvorené hymnou Slovenskej republiky. 

Rokovanie začala pani Silvia Langová, ktorá privítala všetkých prítomných poslancov a občanov obce. 

Úvodom určila za zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva  

Mgr. Martinu Vargovú a následne vyzvala predsedníčku miestnej volebnej komisie, pani Helenu 

Jesenskú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb starostu obce Seňa a volieb do Obecného 

zastupiteľstva (správa tvorí prílohu predmetnej zápisnice).  

 

Bod č.2.  Oznámenie výsledkov volieb 

 

Zápis z rokovania 

 

Po oboznámení s výsledkami volieb, pani Silvia Langová vyzvala novozvolenú starostku obce  

Ing. Marcelu Gallovú, aby pristúpila k zloženiu sľubu, prevzatiu insígnií a následnému prevzatiu vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

 

Novozvolená pani starostka obce Ing. Marcela Gallová zložila sľub starostu obce, ktorý potvrdila svojim 

podpisom. Následne po tomto úkone prevzala od predsedníčky miestnej volebnej komisie osvedčenie 

o zvolení a od pani Silvii Langovej aj insígnie obce Seňa a tým sa ujala vedenia rokovania obecného 
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zastupiteľstva.  

 

Pani starostka obce Ing. Marcela Gallová vyzvala Ing. Štefana Čamaja, aby prečítal sľub poslancov 

obecného zastupiteľstva a postupne vyzývala novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva,  

aby pristúpili a svojim podpisom potvrdili zloženie sľubu. Na základe ukončenia tohto aktu  

sa novozvolené obecného zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.  

 

Novozvolená starostka obce, pani Ing. Marcela Gallová, sa prihovorila všetkým prítomným, poďakovala 

sa za prejavenú dôveru a ujala sa vedenia obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č.3 – Určenie overovateľov zápisnice, uznášaniaschopnosť  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 

Pani starostka obce skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, a preto je 

uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva určila 

pána poslanca Gabriela Ficzere a pani poslankyňu Danu Figmikovú a vyzvala zapisovateľku,  

aby prečítala návrh uznesenia o informáciách z výsledkov voľby starostu a volieb do Obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 1/I/2018 Obecné zastupiteľstvo v Seni: 

a) berie na vedomie: 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva;  

2. vystúpenie novozvoleného starostu; 

b) konštatuje, že:  

1. novozvolená starostka obce Seňa Ing. Marcela Gallová zložila zákonom predpísaný 

sľub starostu obce. 

2. novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva obce Seňa: 

o Ing. Štefan Čamaj 

o Mgr. Katarína Domonkošová 

o Gabriel Ficzere  

o Dana Figmiková  

o Jozef Hudák  

o Silvia Langová  

o Ľudmila Pillárová  

o Jaroslav Szabó  

o MUDr. Andrea Vašková  

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva.  
 

 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 1 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

a) berie na vedomie: 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva;  

2. vystúpenie novozvoleného starostu; 
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b) konštatuje, že:  

1. novozvolená starostka obce Seňa Ing. Marcela Gallová zložila zákonom 

predpísaný sľub starostu obce. 

2. novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva obce Seňa: 

o Ing. Štefan Čamaj 

o Mgr. Katarína Domonkošová 

o Gabriel Ficzere  

o Dana Figmiková  

o Jozef Hudák  

o Silvia Langová  

o Ľudmila Pillárová  

o Jaroslav Szabó  

o MUDr. Andrea Vašková  

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 

Číslo: 1 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 1/I/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

a) berie na vedomie: 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva; 

2. vystúpenie novozvoleného starostu; 

b) konštatuje, že: 

1. novozvolená starostka obce Seňa Ing. Marcela Gallová zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce. 

2. novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva obce Seňa: 

o Ing. Štefan Čamaj 

o Mgr. Katarína Domonkošová 

o Gabriel Ficzere 

o Dana Figmiková 

o Jozef Hudák 

o Silvia Langová 

o Ľudmila Pillárová 

o Jaroslav Szabó 

o MUDr. Andrea Vašková 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 
 

Bod č.4 – Schválenie programu ustanovujúceho 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).  
2. Oznámenie výsledkov volieb.  

a) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce, volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
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osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva.  

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.   

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

d) Vystúpenie starostu obce.  

3. Určenie overovateľov zápisnice, uznášaniaschopnosť.    

4.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

5. Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ. 

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba predsedov.  

7. Určenie sobášiacich. 

8.Poverenie poslanca OcZ zastupovaním starostu obce a rozsah písomného poverenia vo veci 

zastupovania starostu obce.   

9. Schválenie platu pre zástupcu starostu obce.  

10. Určenie platu starostu obce.  

11. Návrh plánu zasadnutí OcZ na rok 2019. 

12. Diskusia. 

13. Záver.   
 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 2 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 2 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 2/I/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

 

Bod č. 5 – Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia. 
 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce priblížila zákon o obecnom zriadení, ktorý rieši situácie v zákonom 

vymedzených prípadoch, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť aj 

poverený poslanec. Na predmetné poverenie navrhla pani starostka poslanca pána Gabriela 

Ficzere. 
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Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 3 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

poveruje poslanca Gabriela Ficzere zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  
Číslo: 3 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 3/I/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

p o v e r u j e  

poslanca Gabriela Ficzere zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa  

§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Bod č. 6 – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba predsedov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

 

Zápis z rokovania 

 

 

Pani starostka obce na základe uskutočneného pracovného stretnutia navrhla zriadiť pre volebné obdobie 

2018 až 2022 uvedené komisie s nasledovnou náplňou práce ich činnosti:  

 

 komisiu pre ochranu verejného záujmu, ktorá sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona 

č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; 

 komisiu pre financie, rozpočet  a majetok obce, ktorá prejednáva všetky náležitosti týkajúce  

sa finančného hospodárenia obce, návrhy rozpočtu obce, jeho zmeny, záverečný účet 

a vyhodnotenie hospodárenia organizácií zriadených obcou. Zaoberá sa nakladaním s majetkom 

obce ako aj jeho predajom. Posudzuje výšku a podmienky nájomcov obecných priestorov 

a priestranstiev. 

 Komisiu pre kultúru, rozvoj a propagáciu, ktorá prerokováva a vyjadruje sa k plánu kultúrnej 

činnosti. Vyhodnocuje využívanie kultúrnych zariadení v obci. Organizačno-technicky 

zabezpečuje usporadúvanie obecných kultúrnych podujatí. Navrhuje sponzorov a zabezpečuje ich 

podporu pre kultúrne aktivity. Prehodnocuje zápisy do kroniky obce. 

 Komisiu pre šport, športové a voľnočasové aktivity, ktorá posudzuje návrhy  

na rozvoj športu v obci. Vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní športových aktivít 

občanov. Komisia participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území obce. 
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Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 4 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

zriaďuje na volebné obdobie 2018 až 2022 nasledovné komisie a určuje náplň práce 

k ich činnosti: 

1. komisiu pre ochranu verejného záujmu,  

2. komisiu pre financie, rozpočet  a majetok obce,  

3. komisiu pre kultúru, rozvoj a propagáciu,  

4. komisiu pre šport, športové a voľnočasové aktivity.  
Číslo: 4 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 4/I/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

z r i a ď u j e 

na volebné obdobie 2018 až 2022 nasledovné komisie a určuje náplň práce k ich činnosti: 

1. komisiu pre ochranu verejného záujmu, 

2. komisiu pre financie, rozpočet  a majetok obce, 

3. komisiu pre kultúru, rozvoj a propagáciu, 

4. komisiu pre šport, športové a voľnočasové aktivity. 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 

Na základe prijatého uznesenia pani starostka obce navrhla za predsedov jednotlivých komisií: 

1. komisia pre ochranu verejného záujmu  - poslankyňu Ľudmilu PILLÁROVÚ, 

2. komisia pre financie, rozpočet a majetok obce - Ing. Štefana ČAMAJA,   

3. komisia pre kultúru, rozvoj a propagáciu - poslankyňu Silviu LANGOVÚ, 

4. komisia pre šport a športové aktivity – poslanca Jozefa HUDÁKA,   

 

Za členov komisie pre ochranu verejného záujmu navrhla: 

Mgr. Katarína Domonkošová, Gabriel Ficzere, Jozef Hudák, MUDr. Andrea Vašková.  

 

Hlasovania 

 

 

 Hlasovanie číslo 5 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa volí:  

a) za predsedov jednotlivých komisií: 

1. poslankyňu Ľudmilu PILLÁROVÚ - komisia pre ochranu verejného záujmu, 

2. poslanca Ing. Štefana ČAMAJA - komisia pre financie, rozpočet a majetok 

obce,   

3. poslankyňu Silviu LANGOVÚ - komisia pre kultúru, rozvoj a propagáciu, 

4. poslanca Jozefa HUDÁKA - komisia pre šport, športové a voľnočasové aktivity.  
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b) za členov komisie pre ochranu verejného záujmu: 

o Mgr. Katarínu Domonkošovú, Gabriela Ficzere, Jozefa Hudáka  

a MUDr. Andreu Vaškovú. 

Číslo: 5 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 5/I/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

v o l í 

a) za predsedov jednotlivých komisií: 

1. poslankyňu Ľudmilu PILLÁROVÚ - komisia pre ochranu verejného záujmu, 

2. poslanca Ing. Štefana ČAMAJA - komisia pre financie, rozpočet a majetok obce, 

3. poslankyňu Silviu LANGOVÚ - komisia pre kultúru, rozvoj a propagáciu, 

4. poslanca Jozefa HUDÁKA - komisia pre šport, športové a voľnočasové aktivity. 

 

b) za členov komisie pre ochranu verejného záujmu: 

o Mgr. Katarínu Domonkošovú, Gabriela Ficzere, Jozefa Hudáka  

a MUDr. Andreu Vaškovú. 

 

Bod č. 7 – Určenie sobášiacich  

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Za sobášiacich v tomto funkčnom období navrhla pani starostka obce poslanca Gabriela Ficzere 

a poslankyňu Silviu Langovú.  
 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 6 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje za sobášiacich poslanca Gabriela Ficzere a poslankyňu Silviu Langovú.   
Číslo: 6 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 6/I/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

za sobášiacich poslanca Gabriela Ficzere a poslankyňu Silviu Langovú.   
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Bod č. 8 – Poverenie poslanca OcZ zastupovaním starostu obce a rozsah písomného poverenia vo 

veci zastupovania starostu obce.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania uviedla, že v súlade s § 13 b) ods.1 zákona 

Slovenskej Národnej Rady 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poverila 

zastupovaním starostky obce Seňa poslankyňu pani Silviu Langovú ako dlhodobo uvoľnenú  

zo zamestnania na výkon tejto funkcie v rozsahu písomného poverenia starostky obce.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 7 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

berie na vedomie že poverený zastupovaním starostky obce vo volebnom období  

2018  - 2022 bude poslankyňa Silvia Langová ako dlhodobo uvoľnená zo zamestnania 

na výkon tejto funkcie.  
Číslo: 7 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 9/I/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

že poverený zastupovaním starostky obce vo volebnom období  

2018  - 2022 bude poslankyňa Silvia Langová ako dlhodobo uvoľnená zo zamestnania na výkon tejto 

funkcie. 

 

Bod č. 9 – Schválenie platu pre zástupcu starostu obce 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce navrhla plat pre zástupkyňu starostku obce vo výške 75 % z platu starostu, ktorý je 

určený a stanovený v zmysle zákona s otvorila diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Ing. Štefan Čamaj sa informoval, či ide o 75 % z terajšieho platu alebo zo základného platu, 

na čo mu pán kontrolór Ing. Nyulászi odpovedal, že ide o percentá zo základného platu starostku obce,  

čo je dané aj zákonom. Takisto chcel vedieť koľko je to v eurách – 75 % z 1.899 € = 1.416 €. Pán 

poslanec Čamaj hovoril o schválenom zákone č. 320, ktorý základné koeficienty platu starostu navyšuje. 

Argumentoval, že ak sa dnes odsúhlasí tento plat, tak 01.12. sa tento plat opätovne navýši podľa zákona 

a navyše dodal, že od januára sa plat opäť zvýši, nakoľko bude prebiehať valorizácia. Informoval sa na 

platnosť tohto zákona. Pán kontrolór mu vysvetlil, že predmetný zákon nie je podpísaný prezidentom 

Slovenskej republiky, a preto sa ešte nepovažuje za platný.  

Pani poslankyňa MUDr. Vašková navrhla, aby sa plat odročil a počkal na platnosť predmetného zákona. 

Pán kontrolór len priblížil, že k platu starostky a zástupkyne je možné sa vracať na každom zastupiteľstve 
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a môže sa stále meniť.  

Pán poslanec Gabriel Ficzere reagoval, že on je za 75 %, nakoľko vidí, že obec pod ich vedením 

prosperuje a neustále sa rozvíja. Berie to ako motiváciu a ohodnotenie práce, ktorú vykonali.  

Pán poslanec Szabo takisto s návrhom súhlasí a myslí si, že navýšenie o 3,5 % je adektvátne pre jej 

činnosť a možno, že je to aj málo. S návrhom súhlasila aj poslankyňa Ľudmila Pillárová. S predmetným 

návrhom vyjadrili nesúhlas ostatní poslanci obecného zastupiteľstva, a preto pani starostka obce vyzvala 

prítomných poslancov, aby dali návrh na plat zástupcu starostu obce – navrhnuté bolo 65 % a prešlo sa 

k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 8 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje:  

v súlade s § 25 ods.7 zákona Slovenskej Národnej Rady 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov plat pre zástupkyňu starostky obce pani  

Silviu Langovú  vo výške 65 % zo základného platu starostky obce s účinnosťou  

od 22.11.2018. 
Číslo: 8 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 5 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 3 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 8/I/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

v súlade s § 25 ods.7 zákona Slovenskej Národnej Rady 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov plat pre zástupkyňu starostky obce pani  

Silviu Langovú  vo výške 65 % zo základného platu starostky obce s účinnosťou  

od 22.11.2018. 

 

Bod č. 10 – Určenie platu starostu obce 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce vyzvala prítomných poslancov k diskusií k tomuto bodu. Pán poslanec Ing. Štefan 

Čamaj nesúhlasí so 40 %, nakoľko ide o taký istý prípad ako u zástupkyni starostky obce. Argumentoval, 

že ak sa táto výška percenta schváli, plat starostu obce sa bude zvyšovať dvakrát v rámci vyššie 

spomenutého zákona. V súlade so zachovaním platu starostky obce v takej výške ako doteraz navrhol  

26 % a dodal, že ak neprejde vyššie spomenutý zákon, stále tento plat a toto rozhodnutie je možné 

zmeniť.   

Pán poslanec Gabriel Ficzere len dodal, že súhlasí s návrhom 40 %, nakoľko v období pred voľbami na 

Obecnom úrade nikto neriešil voľby, ale riešili sa stále nové a nové projekty. Dodal, že tu je vidno  

tú snahu a ochotu pracovať, a preto si zaslúži tento navrhovaný plat.  

Pani poslankyňa MUDr. Vašková vyjadrila súhlas s pánom poslancom Ing. Čamajom a dodala,  

že nakoľko je ona, tak vedenie nepozná a teraz má šancu dostať sa k nim bližšie a vidieť ich prácu – 

nazvala to odrazovým mostíkom a dodala, že neskôr sa dané platy zvýšiť môžu.  

Pani starostka vyzvala prítomných poslancov na vyjadrenie sa a k návrhu %: 

Jaroslav Szabo – 40 % 

Jozef Hudák – proti 

Gabriel Ficzere – 40% 
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Ľudmila Pillárová – 40% 

Katarína Domonkošová – 26% 

Andrea Vašková – zdržala sa 

Dana Figmiková – 26% 

Štefan Čamaj – 26% 

A prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 9 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

určuje v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov plat starostke obce Seňa Ing. Marcele Gallovej 

s účinnosťou od 22.11.2018 podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej Rady SR č. 253/1994 

zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov v znení 

neskorších predpisov zvýšený o 26 % podľa § 4 ods.2 citovaného zákona s následnou 

valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v Národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR.  

Číslo: 9 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 4 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 9/I/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

u r č u j e  

v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plat starostke obce Seňa Ing. Marcele Gallovej s účinnosťou od 22.11.2018 podľa § 3 ods. 1 

zákona Národnej Rady SR č. 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov v znení neskorších predpisov zvýšený o 26 % podľa § 4 ods.2 citovaného zákona s následnou 

valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v Národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu SR. 

 

Bod č. 11 – Návrh plánu zasadnutí OcZ na rok 2019 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania navrhla 4 termíny zasadnutia OcZ, ku ktorým 

vyzvala prítomných poslancov k diskusií. Pán poslanec Ing. Štefan Čamaj poznamenal, že on nesúhlasí so 

zasadnutiami, ktoré budú konané v piatok. Pani poslankyňa Langová však navrhla, aby zasadnutie bolo 

stále iný deň a nie v ten istý a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 10 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 v termínoch: 

27.02.2019 (streda), 20.05.2019 (pondelok), 20.08.2019 (utorok), 15.11.2019 (piatok). 

Číslo: 10 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 1 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 10/I/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 10 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 v termínoch: 27.02.2019 (streda), 20.05.2019 

(pondelok), 20.08.2019 (utorok), 15.11.2019 (piatok). 

 

 

Bod č. 12 – Diskusia 

Keďže sa v tomto bode rokovania nikto neprihlásil o slovo, prešlo sa k poslednému bodu rokovania.  

 

Bod č. 13 – Záver 

 

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

a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

            

  Meno 3/1 4/2 5/3 6/4 6/5 7/6 8/7 9/8 10/9 11/10 

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

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

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P P ZA 

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

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD P ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P P ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P P P 

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

Overovatelia:      

 

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

  

 

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


