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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 26.05.2021 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 – 19:32 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy neprítomná - 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 17:04 – 19:32 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 17:04 – 19:32 

Jozef Hudák volený člen samosprávy neprítomný - 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:04 – 19:32 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 17:04 – 19:32 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy neprítomný - 

MUDr. Andrea Vašková volený člen samosprávy neprítomná - 

 

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 piati 

poslanci obecného zastupiteľstva. Poslankyňa MUDr. Andrea Vašková, Mgr. Katarína Domonkošová 

a poslanec Jaroslav Szabó vopred ospravedlnili 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 pán poslanec Ing. Štefan Čamaj a pani 

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: 
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1. Otvorenie (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice). 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021. 

6. a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce.  

    b) Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2020.   

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021.  

8. Program rozvoja obce Seňa na roky 2021 – 2027. 

9. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa. 

10. Zariadenie pre seniorov v obci Seňa - návrh.  

11. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – majetku vo vlastníctve obce (p. Teľman).  

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

14. Záver.    

 

 
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 157 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Číslo: 157 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 157/III/2021 

 

Schválené hlasovaním č. 157 

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 25.03.2021: 

 

Správa č. 3/2021 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 25.03.2021  - ku dňu 26.05.2021. 

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. 144/II/2021 až 

156/II/2021. 
 

Uznesenie č. 144/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 145/II/2021 

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

obecného zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. 146/II/2021 

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

rok 2020. 

 

Uznesenie č. 147/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.       

 

Uznesenie č. 148/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI zrušuje  uznesenie obecného zastupiteľstva č. 76/XI/2019 prijatého dňa 

15. novembra 2019.        

 

Uznesenie č. 149/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 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 €.        

 

Uznesenie č. 150/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 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.        

 

Uznesenie č. 151/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 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.        

 

Uznesenie č. 152/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje refundáciu nákladov za kanalizačnú prípojku pre žiadateľa 

jednej nehnuteľnosti, ktorú si bude žiadateľ realizovať svojpomocne, maximálne do výšky 1.000 €.         

 

Uznesenie č. 153/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje refundáciu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 630,97 € 

pre pani Máriu Špišákovú, bytom Seňa 57, 044 58 Seňa.          
 

Uznesenie č. 154/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 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 €. 

 

Uznesenie č. 155/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 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.   
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Uznesenie č. 156/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vyradenie zmarených investícií na účte 041 a 042 – Obstaranie 

nehmotného a hmotného majetku v celkovej výške 52.655,11 € podľa priloženého rozpisu.    

 
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 158 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 158 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 158/III/2021 

Schválené hlasovaním č. 158 

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 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021. 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 159 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2021.   

Číslo: 159 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 159/III/2021 

Schválené hlasovaním č. 159 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021.  

  

 



5 

 

Bod č. 6  

 

A. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce. 

 

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 za rok 2020. Kontrolór predloženým odborným stanoviskom 

odporučil záverečný účet obce za rok 2020 schváliť v súlade s jeho návrhom. Nikto z prítomných 

sa neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 160 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.        
Číslo: 160 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 160/III/2021 

Schválené hlasovaním č. 160 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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 2020.        

 

B. Záverečný účet obce za rok 2020.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Výsledkom hospodárenia za rok 2020 je prebytok finančných prostriedkov vo výške 163.327,56 

€. Uvedený prebytok pani starostka obce navrhla odviesť v sume 162.380,56 € do rezervného 

fondu obce a v čiastke 947 € do fondu opráv obecných budov. Žiaden z prítomných poslancov sa 

neprihlásili o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 161 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020.         
Číslo: 161 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 161/III/2021 

Schválené hlasovaním č. 161 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

Záverečný účet obce za rok 2020.  
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Bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 a č. 3/2021.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania informovala poslancov o Rozpočtovom opatrení 

č. 2/2021 a prešlo sa k rokovaniu ohľadom rozpočtového opatrenia č. 3/2021. Pán poslanec  

Ing. Čamaj sa zaujímal o zvýšenie rozpočtu v oblasti energie a elektriny. Pani starostka 

vysvetlila, že ide o školskú jedáleň, ktorá je už majetkom obce. Spotreba školskej jedálne bude 

oddelená od samotnej školy – cena energií sa zvýši, nakoľko školská jedáleň je vybavená 

starými spotrebičmi a vzduchotechnikou a preto sa obec rozhodla oddeliť tieto merače. Ďalej  

sa pán poslanec Ing. Čamaj zaujímal ohľadom zvýšenia finančných prostriedkov v kapitálových 

výdavkoch. Pani starostka vysvetlila, že ide o finančné prostriedky na kultúrny dom, nakoľko 

v rezervnom fonde je 60.000 €, ktoré budú rozdelené medzi kultúrnym dom a zdravotné 

stredisko. Ohľadom Rozpočtového opatrenia neboli žiadne ďalšie otázky a prešlo  

sa k hlasovaniu.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 162 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2021.         

Číslo: 162 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 162/III/2021 

Schválené hlasovaním č. 162 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021.  

 

Bod č. 8 – Program rozvoja obce Seňa na roky 2021 – 2027.   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania priblížila prítomným poslancom, že im bola 

zaslaná vstupná správa pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Seňa na roky 2021 – 2027, ktorý bude po schválení súčasťou predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok z európskych štrukturálnych fondov. Keďže sa nikto z prítomných neprihlásil 

o slovo, prešlo sa k hlasovaniu. 

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 163 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zámer pre vypracovanie Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Seňa na roky 2021 – 2027.   

Číslo: 163 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 163/III/2021 

Schválené hlasovaním č. 163 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

zámer pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Seňa na roky 2021 – 2027.   

 

Bod č. 9 – Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Predmetom predkladaného projektu je Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa,  

na parcelách registra „C“ č. 366/3, 364/2 a 3571/37 vo vlastníctve obce. Cieľom projektu  

je vytvoriť prírodnú oblasť s environmentálnymi vlastnosťami, ktoré by poskytovali občanom 

široký rozsah ekosystémových služieb. Budovanie zelenej infraštruktúry bude plniť množstvo 

veľmi užitočných funkcií v prospech ľudí a prírody. Realizácia projektu bude teda pozostávať 

z vybudovania oddychovej a rekreačnej zóny pre obyvateľov obce podľa projektovej 

dokumentácie. Zámerom je zrealizovanie ozdravných opatrení obce zazelením nevyužitých 

plôch pre športové a oddychové aktivity občanov obce. Projekt bude pozostávať zo 4 objektov: 

Oddychové terasky (gabiónové stupne, protihluková stena od potoka), Altánok – prístrešok  

pre väčšiu skupinu ľudí, Detské ihrisko a zelené oddychové plochy s výsadbou stromov – 

vytvorením parku.  

Pán poslanec Ing. Čamaj podotkol, že oddychová zóna pre občanov by mala byť v strede obce, 

nakoľko tento návrh je mimo očí a môže sa stať útokom vandalov a môže byť zdevastované.  

 
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 164 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry v obci Seňa realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-

2021-65“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 

programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

v celkovej výške oprávnených výdavkov 260.739,51 €; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v sume 13.036,98 €; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

obce. 

Číslo: 164 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 164/III/2021 

Schválené hlasovaním č. 164 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 

v obci Seňa realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej výške 

oprávnených výdavkov 260.739,51 €; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov v sume 13.036,98 €; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Bod č. 10 – Zariadenie pre seniorov v obci Seňa – návrh.    

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na rokovanie tohto bodu prizvala pána Slavomíra Ducára, ktorý obec oslovil 

s možnosťou vybudovania súkromného Zariadenia pre seniorov s celodennou prevádzkou. 

Investor má záujem pozemky od obce odkúpiť a jedná sa o pozemky, na ktorých je umiestnená 

budova bývalých jaslí pri zdravotnom stredisku. Pán Ducár priniesol aj vypracovanú projektovú 

dokumentáciu k nahliadnutiu, aby si prítomný vedeli urobiť určitú predstavu o plánovanej stavbe 

zariadenia. Dodal, že súčasťou výstavby by malo byť aj skleníky, kde by si mohli seniori  

aj sadiť, takisto oddychové miestnosti a celý areál by bol otvorený aj pre ostatných občanov,  

aby sa seniori mohli stretávať a naďalej rozvíjať svoje sociálne kontakty. Pán poslanec  

Ing. Čamaj sa informoval ohľadom podmienok vybudovania tohto zariadenia. Pán Ducár 

priblížil, že by išlo o zariadenie, ktoré by bolo určené predovšetkým sebestačným seniorom, 

ktorý nechcú samy žiť a súčasťou zariadenia by bola samozrejme jedáleň, sklady, práčovňa. Pani 

starostka vyzvala prítomných poslancov, aby vyjadrili svoj názor k tomuto návrhu. Pán poslanec 

Ing. Čamaj dodal, že nápad sa mu páči, ale je potrebné to detailnejšie premyslieť, ale skôr 

inklinuje k myšlienke denného stacionára. Je toho názoru, že sebestačný senior nevyhľadáva 

pomoc v zariadení, nakoľko nechce opustiť svoj majetok. Denný stacionár by na druhej strane 

veľmi pomohol rodinám, ktoré sa starajú o nevládneho seniora a potrebujú chodiť do práce. Pán 

poslanec Ficzere poznamenal, že nápad je to dobrý a jeho realizácia si vyžaduje podporu 

a zaujímal sa, či sa prijatie do zariadenia vie ošetriť najmä v prospech Seňanov, pre ktorých by 

sa toto zariadenie prioritne stavalo. Pani poslankyňa Pillárová takisto súhlasí s výstavbou 

takéhoto zariadenia, nakoľko sa opäť zvýši hodnota obce. Aj pani starostka dodala, že výstavba 

by bola pridanou hodnotou a získali by sme nových občanov, podielové dane a takisto  

by sa zvýšila aj úroveň zdravotnej starostlivosti. Je to predovšetkým benefit pre obec a občanov 

a nemá s tým žiadne starosti. Nikto z prítomných sa už neprihlásil o slovo a prešlo  

sa k hlasovaniu.  

 

 

 

 

 



9 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 165 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie návrh vybudovania Zariadenia pre 

seniorov v obci Seňa a poveruje Obecný úrad k vypracovaniu znaleckého posudku 

a geometrického plánu pre prípadný odpredaj pozemkov výlučne pre účel vybudovania 

Zariadenia pre seniorov v obci.          

Číslo: 165 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 165/III/2021 

Schválené hlasovaním č. 165 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

návrh vybudovania Zariadenia pre seniorov v obci Seňa a poveruje Obecný úrad k vypracovaniu 

znaleckého posudku a geometrického plánu pre prípadný odpredaj pozemkov výlučne pre účel 

vybudovania Zariadenia pre seniorov v obci. 

 
Bod č. 11 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – majetku vo vlastníctve obce  

(p. Teľman, p. Teľmanová)    

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

Obci Seňa bola doručená dňa 19.05.2021 žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku rodinou 

Teľmanovou. Na základe obhliadky skutkového stavu je potrebné vypracovať geometrický plán 

na rozčlenenie predmetnej obecnej parcely pre jej užívateľov. V prípade, že obecné 

zastupiteľstvo bude súhlasiť s odpredajom predmetných častí pozemkov, bude potrebné osloviť 

aj ostatných užívateľov pozemkov.  

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 166 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa odporúča vypracovať geometrický plán na odčlenenie 

časti pozemkov od pôvodnej parcely, pozemku registra „C“ č. 403/3 – zastavaná plocha 

a nádvorie, vedená na LV č. 11001, katastrálne územie Seňa vo vlastníctve obce.   

Číslo: 166 Schválený: ÁNO Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 166/III/2021 

Schválené hlasovaním č. 166 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

o d p o r ú č a  

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

č. 403/3 – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 11001, katastrálne územie Seňa vo vlastníctve 

obce. 
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Bod č. 12 – Rôzne - Založenie obecnej obchodnej spoločnosti 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania  

Obec Seňa od 01/2021 intenzívne hľadá lekárov s odbornosťou všeobecný lekár pre dospelých 

a detský lekár. V mesiaci 09/2021 je predpoklad ukončenia stavebných prác kolaudáciou 

a nutnosť osadenia týchto pozícií lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Nakoľko obec má  

za sebou množstvo jednaní s lekármi a konzultácie na KSK a Ministerstve zdravotníctva SR, 

najprijateľnejšou formou pre obec by bolo, že sa stane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 

V tomto prípade sa zariadenie, vybavenie a prístrojová technika stane majetkom obce Seňa 

a zdravotné  karty budú vlastníctvom budúcej s.r.o. Nakladanie s nimi a zisk z prípadného 

budúceho predaja bude obecným ziskom. V prípade založenia s.r.o. budú zdravotnícki 

zamestnanci zamestnancami obce a budú sa na nich vzťahovať pracovnoprávne povinnosti ako 

na ostatných zamestnancov. Najprv by bola spoločnosť založená na administratívne úkony 

a neskôr by rozšírila svoju činnosť o zdravotnú starostlivosť, kde bude ako garant uvedený lekár. 

Jedná sa podnikateľský zámer obce, ktorý v počiatku bude benefitom pre občanov, teda nebude 

vytvárať zisk, ale skôr stratu. Túto stratu by chcela obec vykryť zo zisku z testovania, ktorý  

ku dnešnému dňu činí 11.500 €.  

   
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 167 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa odporúča  Obecnému úradu pripraviť podklady 

k založeniu obchodnej spoločnosti s ručeným obmedzením obcou Seňa.    

Číslo: 167 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 167/III/2021 

Schválené hlasovaním č. 167 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

o d p o r ú č a  

Obecnému úradu pripraviť podklady k založeniu obchodnej spoločnosti s ručeným obmedzením obcou 

Seňa.  

 

 

Pani starostka ešte v tomto bode rokovania informovala prítomných poslancov o: 

- pokračovaní prác na Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde sa realizovalo 

zmenové konanie a vznikli naviac práce v sume 47.000 €; 

- v kultúrnom dome takisto pokračujú práce v interiéri, pričom do 12/2021 nebude možné 

si ešte prenajať priestory; 

- hasičská zbrojnica je ukončená a pripravuje sa jej kolaudácia; 

- rekonštrukcia cesty III. Triedy; 

- kolaudácia cyklochodníka a cyklocesty; 

- ukončila sa 6 týždňová práca na projekte Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci 

Seňa a začalo sa stavebné povolenie; 

- ohľadom bytového domu pri Kultúrnom dome sa začala participácia na príprave 

dokumentov s právnickou kanceláriou; 

- pripravujú sa podklady pre kontrolu SIaEA na mieste kultúrneho domu; 
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- bola ukončená kontrola verejného obstarávania na Ministerstve – objednaný tovar 

a služby pre odborné učebne, kde je predpoklad implementácie projektu do jedného 

mesiaca; 

- v prípade komunitného centra prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania začatého 

v 10/2020 a po vyhodnotení bude VO predložené na MVSR v prípade akceptačného 

stanoviska bude víťaz súťaže vyzvaný na podpísanie zmluvy o dielo.   
 

Bod č. 14 – Diskusia 

 

 

Bod č. 15 – 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 2/157 3/158 5/159 6/160 6/161 7/162 8/163 9/164 

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

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

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

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 N N N N N N N N 

MUDr. Andrea Vašková N N N N N N N N 

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

 

 

     

  Meno 10/165 11/166 12/167 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA  

 Mgr. Katarína Domonkošová N N N 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák N N N 

 Silvia Langová ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó N N N 

MUDr. Andrea Vašková N N N 

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

 

 

 

 

....................................................... 
          Ing. Marcela Gallová 
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Zapisovateľka: 

 

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

               

Overovatelia:      

 

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

  

 

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


