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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 25.03.2021 o 19:35 hod.  

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 19:35 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 19:35 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy neprítomný - 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 19:35 

Jozef Hudák volený člen samosprávy neprítomný - 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 19:35 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 19:35 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 17:00 – 19:35 

MUDr. Andrea Vašková volený člen samosprávy prítomná 17:00 – 19:35 

 

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 vopred ospravedlnil svoju neprítomnosť na 

zasadnutí 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 pani poslankyňa Ľudmila Pillárová.  

 

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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021. 

7. Odkúpenie pozemku pred Slovenskou poštou, a.s. 

8. Žiadosť o odkúpenie časti obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce (p. Sun). 

9. Žiadosť o prenájom obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce (p. Biák). 

10. Žiadosť o preplatenie realizácie kanalizačných prípojok (p. Scholtz, p. Špišáková, p. Korán). 

11. Odpredaj obecného majetku (p. Buhlová). 

12. a) Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a návrh na jej odpis. 

      b) Návrh na vyradenie zmarených investícií. 

13. Rôzne. 

14. Diskusia. 

15. Záver.    

 
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 144 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Číslo: 144 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 144/II/2021 

 

Schválené hlasovaním č. 144 

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 19.01.2021: 

 

Správa č. 2/2021 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 19.01.2021  - ku dňu 25.03.2021. 

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. 140/I/2021 až 143/I/2021. 
 

Uznesenie č. 140/I/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 141/I/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 
Uznesenie č. 142/I/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje zámer prenájmu časti obecného pozemku, parcely registra „C“  

č. 366/6, zastavaná plocha a nádvorie, vedenú na LV č. 820 pred budovou so súpisným číslom 148  
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vo vlastníctve obce o celkovej ploche 50 m2 za účelom zriadenia mobilného odberového miesta  

pre spoločnosť ViGeR s.r.o., IČO 47 457 066, v zastúpení konateľkou Ing. Vierou Rusňákovou, PhD.,  

so sídlom Seňa 10, 044 58 Seňa ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia zvýšenej 

zdravotnej starostlivosti o obyvateľov obce Seňa.   

 

Uznesenie č. 143/I/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prenájom časti obecného pozemku, parcely registra „C“  

č. 366/6, zastavaná plocha a nádvorie, vedenú na LV č. 820 vo vlastníctve obce o celkovej ploche 50 m2 

s umiestnením pri budove Kultúrneho domu so súpisným číslom 148 za účelom zriadenia mobilného 

odberového miesta spoločnosti ViGeR s.r.o., IČO 47 457 066, v zastúpení konateľkou Ing. Vierou 

Rusňákovou, PhD., so sídlom Seňa 10, 044 58 Seňa ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

zabezpečenia zvýšenej zdravotnej starostlivosti o obyvateľov obce Seňa na obdobie od 20.01.2021  

na neurčito za nájomné 0,033 € za 1 m2 za každý deň prenájmu.   

 
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 145 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 145 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 145/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 145 

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 

Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová sa informovala ohľadom výrubu stromov na cintoríne  

a na zdravotnom stredisku. Pani poslankyňa Langová odpovedala, že išlo o invázne a škodlivé stromy, 

ktoré je obec povinná zlikvidovať do konca marca podľa pokynov a na základe súhlasu životného 

prostredia. Takisto padla otázka, či sa niekde stromy aj vysadia ako protihodnota vyrúbaných stromov. 

Pani starostka obce dodala, že výsadba stromov v obci je priorita a preto sme požiadala aj o ďalšie 

finančné prostriedky cez projekt na Obnovu dediny – týmto projektom by sa malo skrášliť okolie 

Kultúrneho domu a vytvoriť príjemné oddychové prostredie pre obyvateľov obce.  

 

Bod č. 5 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 

V zmysle platnej legislatívy, hlavný kontrolór obce predložil v tomto bode správu o kontrolnej činnosti za 

predchádzajúci rok.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 146 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na rok 2020.  

Číslo: 146 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 146/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 146 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020.  

 

Bod č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2021    

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania priblížila, že sa jedná o zmeny v rozpočte, 

ktoré sa nedajú predpokladať a jeho úprava je podľa skutočnosti. Pán poslanec Ing. Čamaj 

skonštatoval, že 90 % zmien v rozpočte sa týka Základnej školy v Seni. Pani starostka obce ešte 

dodala, že veľké zmeny spôsobilo aj sčítanie obyvateľov a príjmová dotácia za testovanie  

na COVID-19.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 147 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.       
Číslo: 147 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 147/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 147 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.  

 

 

Bod č. 7 – Odkúpenie pozemku pred Slovenskou poštou, a.s. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania priblížila, Slovenská pošta, a.s. opätovne 

prerokovala žiadosť obce Seňa o odkúpenie pozemku, na ktorom je dlhodobo osadená 

autobusová zastávka. Po prerokovaní tejto žiadosti zaslali nový návrh kúpnej zmluvy, kde  

sa cena za pozemok zvýšila o 20% DPH a to predstavuje sumu 1.958 €. Uznesenie, ktoré  

sa prijalo na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.11.2019 bude zrušené a prijme sa nové 

uznesenie na vyššie uvedenú sumu. Keďže nikto z prítomných sa neprihlásil o slovo, prešlo  

sa k hlasovaniu.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 148 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa zrušuje uznesenie obecného zastupiteľstva  

č. 76/XI/2019 prijatého dňa 15. novembra 2019.        

Číslo: 148 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 148/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 148 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

z r u š u j e  

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 76/XI/2019 prijatého dňa 15. novembra 2019.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 149 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odkúpenie novovytvorených pozemkov 

s parcelným číslom 128/5 o výmere 92 m2, zastavaná plocha a nádvorie a s parcelným 

číslom 128/6 o výmere 45 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktoré vznikli oddelením 

z pozemku parcelné číslo 128/1 o výmere 672 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela 

registra „C“ zapísanej v katastri nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 712, katastrálne 

územie Seňa vo vlastníctve Slovenskej pošty a.s. na základe Geometrického plánu  

č. 50/2019 zo dňa 06.11.2019, ktorý bol úradne overený dňa 12.11.2019 pod číslom 

1501/2019 za súhrnnú cenu 1.958 €.        

Číslo: 149 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 149/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 149 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

odkúpenie novovytvorených pozemkov s parcelným číslom 128/5 o výmere 92 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie a s parcelným číslom 128/6 o výmere 45 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktoré vznikli 

oddelením z pozemku parcelné číslo 128/1 o výmere 672 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela 

registra „C“ zapísanej v katastri nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 712, katastrálne územie Seňa  

vo vlastníctve Slovenskej pošty a.s. na základe Geometrického plánu č. 50/2019 zo dňa 06.11.2019, ktorý 

bol úradne overený dňa 12.11.2019 pod číslom 1501/2019 za súhrnnú cenu 1.958 €. 

 

Bod č. 8 – Žiadosť o odkúpenie časti obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce (p. Sun).  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 

Pani starostka obce priblížila na začiatku tohto bodu rokovania, že dňa 01.03.2021 nám bola  

na obecný úrad doručená žiadosť od pani Heleny Sun ohľadom odkúpenia časti obecného 

majetku – pozemku pri Kultúrnom dome v Seni. Pani Helena Sun aj s manželom bola prizvaná 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby priblížila svoj zámer a vízie a odpovedala  

na prípadné otázky poslancov. 

Pani poslankyňa Langová dodala, že na facebookovú stránku obce dala anketu, či by aj 

obyvatelia obce prijali takúto možnosť u nás v obci a táto vízia mala len pozitívne ohlasy od 

mladých ľudí.  

Pani Helena Sun priblížila, že jej hlavným cieľom je vybudovať polyfunkčný objekt, v ktorom sa 

bude prevádzkovať reštaurácia so zameraním na čínsku a svetovú kuchyňu a denné menu pre 

širokú verejnosť. Všetky priestory by boli vybudované podľa predpisov RÚVZ a nariadení 

o stravovaní. Víziou je takisto vybudovanie vonkajšej terasy pre konzumáciu v letných dňoch 

a detské ihrisko pre deti. Dodala, že vybudovanie komplexu bude do dvoch rokov od kúpy 

pozemku už aj s povoleniami a vonkajšími úpravami. Pani Helena Sun ešte dodala, že cieľom je 

vybudovať a úspešne sprevádzkovať projekt, ktorý bude prínosom nielen pre ich spoločnosť, ale 

aj pre našu obec a našich občanov. 

Pán poslanec Ing. Čamaj sa zaujímal, či bude stačiť priestor pred Kultúrnym domom. Pani 

Helena Sun odpovedala, že priestor by bol menší ako požadovali prvotne, ale prispôsobia to tak, 

aby to stačilo a hlavne aby to spĺňalo všetky nároky kladené na reštaurácie a to buď pôjdu do 

poschodia, alebo do pivničných priestorov. Starostka obce dodala, že by sa jednalo o pozemok 

18 x 25 m a vyzvala všetkých poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto návrhu. 

Pán poslanec Ing. Čamaj podporil túto myšlienku, nakoľko podľa jeho názoru ide o veľmi dobrý 

nápad. Dodal však, že mu je ľúto, že pôjde len o malý priestor a nie je využitý potenciál 

priestoru z dôvodu bytovky, ktorá je v dezolátnom stave. Pani poslankyňa Pillárová takisto 

súhlasila a dodala, že by to bolo dobré hlavne pre občanov. Pani poslankyňa MUDr. Vašková 

takisto podporila tento nápad, ale pod podmienkou, že tam nebude pohostinstvo. Ostatní poslanci 

obecného zastupiteľstva takisto podporili túto myšlienku a prešlo sa k hlasovaniu.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 150 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa odporúča vypracovať geometrický plán na odčlenenie 

časti pozemkov od pôvodných parciel registra „C“ č. 366/6 a 364/2, vedené na LV č. 

820, katastrálne územie Seňa vo vlastníctve obce.        

Číslo: 150 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 150/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 150 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

o d p o r ú č a  

vypracovať geometrický plán na odčlenenie časti pozemkov od pôvodných parciel registra „C“ č. 366/6 

a 364/2, vedené na LV č. 820, katastrálne územie Seňa vo vlastníctve obce. 

 

Bod č. 9 – Žiadosť o prenájom obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce (p. Biák).  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 

Pani starostka obce priblížila na začiatku tohto bodu rokovania, že dňa 17.03.2021 bola obci 

Seňa doručená žiadosť od pána Jozefa Biáka ohľadom prenájmu časti obecného majetku, 

pozemku registra „E“, parcelné číslo 402 – trvalý trávnatý porast, ktorý je vedený na LV č. 820, 

katastrálne územie Seňa o približnej výmere 233,82 m2 na dobu 3 rokov za účelom umiestnenia 

mobilného domu. Dodala, že sa jedná o pozemok v záhradkárskej oblasti obce Seňa a metre 

štvorcové sú len orientačné a pre presnosť je potrebné zavolať geodeta na odčlenenie tejto časti.   

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 151 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa odporúča vypracovať geometrický plán na odčlenenie 

časti pozemku od pôvodnej parcely, pozemku registra „E“ č. 402 – trvalý trávnatý 

porast, vedený na LV č. 820, katastrálne územie Seňa vo vlastníctve obce.        

Číslo: 151 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 151/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 151 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

o d p o r ú č a  

vypracovať geometrický plán na odčlenenie časti pozemku od pôvodnej parcely, pozemku registra „E“  

č. 402 – trvalý trávnatý porast, vedený na LV č. 820, katastrálne územie Seňa vo vlastníctve obce. 

 

 

Bod č. 10 – Žiadosť o preplatenie realizácie kanalizačných prípojok.   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania navrhla prítomným poslancom, aby  

sa prijalo uznesenie na zjednotenie maximálnej ceny, do výšky ktorej obec bude zrealizované 

kanalizačné prípojky preplácať. Dôvodom je fakt, že všetky realizácie prípojok sa diametrálne 

odlišujú. Aj naďalej bude platiť, že akákoľvek žiadosť na preplatenie prípojky bude prejednaná 

poslancami na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poslanci tento návrh odsúhlasili a prešlo  

sa k prvému hlasovaniu.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 152 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje refundáciu nákladov za kanalizačnú 

prípojku pre žiadateľa jednej nehnuteľnosti, ktorú si bude žiadateľ realizovať 

svojpomocne, maximálne do výšky 1.000 €.         

Číslo: 152 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 152/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 152 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  
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refundáciu nákladov za kanalizačnú prípojku pre žiadateľa jednej nehnuteľnosti, ktorú si bude žiadateľ 

realizovať svojpomocne, maximálne do výšky 1.000 €. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Ďalej sa v tomto bode rokovania predložila na prerokovanie žiadosť o preplatenie nákladov  

za zrealizovanú kanalizačnú prípojku od pani Špišákovej, bytom Seňa 57. pani starostka otvorila 

diskusiu k tomuto bodu a keďže sa nikto neprihlásil o slovo, prešlo sa k hlasovaniu.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 153 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje refundáciu nákladov za kanalizačnú 

prípojku vo výške 630,97 € pre pani Máriu Špišákovú, bytom Seňa 57, 044 58 Seňa.          

Číslo: 153 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 153/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 153 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

refundáciu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 630,97 € pre pani Máriu Špišákovú, bytom Seňa 

57, 044 58 Seňa. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka aj na začiatku tohto bodu rokovania priblížila, že dňa 01.03.2021 nám bola 

doručená žiadosť od vlastníkov rodinných domov so súpisným číslom 173 – pán Ladislav 

Mičko, 174 – pán Ladislav Korán a pán Štefan Korán, 175 – pán Jozef Makó. V tomto prípade  

sa jedná o preplatenie vyhotovenej projektovej dokumentácie na kanalizačné vedenie v sume 300 

€. Menovaní však ešte kanalizačnú prípojku nezrealizovali a je predpoklad, že suma refundácie 

sa môže zvýšiť. A keďže sa poslanci obecného zastupiteľstva uzniesli, že náklady za kanalizačnú 

prípojku žiadateľa jednej nehnuteľnosti bude maximálne do výšky 1.000 €, budú o tejto 

skutočnosti informovaní aj majitelia týchto nehnuteľností.  

 
Bod č. 11 – Odpredaj obecného majetku (p. Buhlová).    

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

Prípad pani Marty Buhlovej sa prejednáva už veľmi dlho a všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva ovládajú problematiku tohto prípadu – v poslednom kroku je potrebné schválenie 
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odpredaja časti obecného pozemku. Nikto z prítomných sa neprihlásil o slovo, a preto sa prešlo 

hneď k hlasovaniu.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 154 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku 

odčleneného od pôvodnej parcely č. 93/21 vo vlastníctve obce označeného ako diel 1  

vo výmere 41 m2 v súlade s geometrickým plánom č. 24/2020 zo dňa 17.09.2020, ktorý 

sa predajom pričlení k pozemku kupujúcich Pavla Buhlu a manželky Marty Buhlovej, 

rod. Revákovej, bytom Seňa 539, s parcelným číslom 93/38, v katastrálnom území obce 

Seňa za súhrnnú cenu 1 €.  

Číslo: 154 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 154/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 154 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

odpredaj časti obecného pozemku odčleneného od pôvodnej parcely č. 93/21 vo vlastníctve obce 

označeného ako diel 1 vo výmere 41 m2 v súlade s geometrickým plánom č. 24/2020 zo dňa 17.09.2020, 

ktorý sa predajom pričlení k pozemku kupujúcich Pavla Buhlu a manželky Marty Buhlovej, rod. 

Revákovej, bytom Seňa 539, s parcelným číslom 93/38, v katastrálnom území obce Seňa za súhrnnú cenu 

1 €. 

 

Bod č. 12 

 

A. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a návrh na jej odpis 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 155 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 

pre spoločnosti A.M.A.N.A. s.r.o. vo výške 1.682,05 €, SETTIS, s.r.o. vo výške 

2.687,20 € a PONT s.r.o. vo výške 663,78 € podľa priloženého rozpisu.   

Číslo: 155 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 155/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 155 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

odpísanie nevymožiteľných pohľadávok pre spoločnosti A.M.A.N.A. s.r.o. vo výške 1.682,05 €, SETTIS, 

s.r.o. vo výške 2.687,20 € a PONT s.r.o. vo výške 663,78 € podľa priloženého rozpisu. 
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B. Návrh na vyradenie zmarených investícií 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 156 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje vyradenie zmarených investícií na účte 041 

a 042 – Obstaranie nehmotného a hmotného majetku v celkovej výške 52.655,11 € 

podľa priloženého rozpisu.    

Číslo: 156 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 156/II/2021 

Schválené hlasovaním č. 156 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

vyradenie zmarených investícií na účte 041 a 042 – Obstaranie nehmotného a hmotného majetku 

v celkovej výške 52.655,11 € podľa priloženého rozpisu.    

 

Bod č. 13 – Rôzne 

 

V tomto bode rokovania pani starostka obce informovala prítomných poslancov o postupe 

v prípade pani Martiny Kušnírovej, bytom Seňa 216, ktorá žiadala o odkúpenie časti pozemku, 

na ktorom je dlhodobo osadený betónový plot. Tento plot však stojí na obecnom pozemku, ktorý 

je klasifikovaný ako lesný pozemok. Okresný úrad Košice – okolie bol požiadaný o zmenu druhu 

pozemku a ten 10.03.2021 doručil obci Rozhodnutie, ktorým rozhodol o jeho zmene. Toto 

rozhodnutie bolo následne doručené na katastrálny úrad. V súčasnosti čakáme na odčlenenie 

tejto parcely a následne pristúpime k samotnému predaju.  
 

Bod č. 14 – Diskusia 

 

V tomto bode rokovania sa nikto z prítomných neprihlásil o slovo a prešlo sa k poslednému 15-temu bodu 

rokovania.  

 

Bod č. 15 – Záver 

 

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

a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

          

  Meno 2/144 3/145 5/146 6/147 7/148 7/149 8/150 9/151 

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

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

 Gabriel Ficzere N N N N N N N N 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák N N N N N N N N 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková 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 

 

 

       

  Meno 10/152 10/153 11/154 12/155 12/156 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA  

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA ZA ZA ZA 

 Gabriel Ficzere N N N N N 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák N N N N N 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková 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 

      

 



12 

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Martina Horňáková      ............................................ 

               

Overovatelia:      

 

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

  

 

Ľudmila Pillárová                                                                      ............................................ 


