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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 26.06.2019 o 19:00 

 

 

Miesto konania: KD Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 19:00 – 20:55 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 19:00 – 20:55 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy neprítomný - ospravedlnený - 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná  19:00 – 20:55 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 19:00 – 20:55 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 19:00 – 20:55 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 19:00 – 20:55 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy neprítomný - ospravedlnený - 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná  19:00 – 20:55 

 

Priebeh  rokovania 
 

Bod č.1.  Otvorenie zasadnutia  (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice)  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka privítala obecné zastupiteľstvo a prítomných občanov na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli 

prítomní siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. Svoju neúčasť na zasadnutí vopred ospravedlnil pán 

poslanec Gabriel Ficzere a pán poslanec Jaroslav Szabó. Pani starostka konštatovala, že zasadnutie  

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

boli určení pani poslankyňa Dana Figmiková a pani poslankyňa Mgr. Katarína Domonkošová.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

 



2 

 

Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 
1. Otvorenie (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice). 
2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5. Schválenie VZN č. 1/2019 o zmene VZN obce Seňa č. 3/2011 „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ 
6. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov spojených so stravovaním  

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa. 
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019  

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.   

9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Seňa za rok 2018.  

10. Schválenie Záverečného účtu obce Seňa a rozpočtového hospodárenia za rok 2018.  

11. Žiadosť o kompenzáciu nákladov za vodovodnú a kanalizačnú prípojku (p .Popovičová, p. Adrejová). 

12. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (p. Juhásová).     

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku (rod. Domonkošová).   

14. Rôzne.  
15. Diskusia. 

16. Záver.   

 
Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 46 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 46 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 46/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 46 

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 09.05.2019 a 19.06.2019: 

 

Správa č. 4/2019 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 09.05.2019  - ku dňu 19.06.2019. 

 

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

kontrola plnenia uznesení prijatých OZ v Seni. 

 

Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 32/VI/2019 až 43/VI/2019. 
 

Uznesenie č. 32/VI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 33/VI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Seňa v zmysle § 10 ods. 2 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 písm. b) zákona NRSR č. 314/2001 

Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  
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Uznesenie č. 34/VI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje za veliteľa „Dobrovoľného hasičského zboru obce Seňa“ p. Pavla Sedláka, 

bytom Belža 140, profesionálny hasič – U.S.Steel Košice. 

  

Uznesenie č. 35/VI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe výzvy číslo V.P HaZZ 2019 na rekonštrukciu, modernizáciu 

a stavebné úpravy nebytových priestorov obce na Hasičskú zbrojnicu. 

 

Uznesenie č. 36/VI/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje:  

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zriadenie Denného 

stacionára v obci Seňa“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú 

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

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 21.233,77 € 

(t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu); 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.     

 

Uznesenie č. 37/VI/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, 

kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC613-217-3 s názvom „Komunitné centrum Maratón v obci Seňa“, pričom ciele 

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

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu; 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými 

výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.      

 

Uznesenie č. 38/VI/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI odporúča akceptovať ponúknutú výšku nájomného zo strany nájomcu v priestoroch 

ambulancie všeobecného lekára zdravotného strediska po dobu jedného roka od podpísania nájomnej zmluvy.     

 

Uznesenie č. 39/VI/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje členov komisie pre kultúru, rozvoj a propagáciu v nasledovnom zložení 

Petronela Ficzere, Ľudmila Pillárová, Mgr. Anikó Szakálová, Mgr. Martina Vargová.  

 

Uznesenie č. 40/VI/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje starostke obce paušálnu náhradu za používanie súkromného mobilného 

telefónu vo výške 50 € mesačne od 01.05.2019.    

 

Uznesenie č. 41/VI/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI neschvaľuje zástupkyni starostky obce paušálnu náhradu za používanie súkromného 

mobilného telefónu vo výške 50 € mesačne od 01.05.2019   

 

Uznesenie č. 42/VI/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI mení a dopĺňa uznesenie č. 117/VI/2017 zo dňa  07. decembra 2017 nasledovne: 

predaj obecného majetku – verejného vodovodu v katastrálnom území obce Seňa, pozostávajúceho z týchto 

objektov: 

a) vodovodný rad 1 s celkovou dĺžkou 869,50 m sa mení na 872,70 m, 

b) vodovodný rad 1-2 s celkovou dĺžkou 275,52 m sa mení na 249,2 m, 

c) vodovodný rad 1-2-1 s celkovou dĺžkou 59,74 m sa mení na 56,2 m, 

d) vodovodný rad 1- 3 s celkovou dĺžkou 639,35 m sa mení na 693,00 m,  

e) vodovodný rad 1-3-1 s celkovou dĺžkou 47,15 m sa mení na 150,20 m, 

f) vodovodný rad 1-5 s celkovou dĺžkou 94,00 m sa mení na 112,00 m, 

g) vodovodný rad 2-1 sa dopĺňa s celkovou dĺžkou 82,91 m, 

h) vodovodný rad 2-1-3 s celkovou dĺžkou 304,40 m (nezmenené),  

i) vodovodný rad 2-1-3-1 s celkovou dĺžkou 163,90 m (nezmenené),  

j) vodovodný rad 2-2 s celkovou dĺžkou 449,30 m sa mení na 449,03 m,  
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k) vodovodný rad 2-3 s celkovou dĺžkou 297,34 m (nezmenené),  

l) vodovodný rad 2-3-3 s celkovou dĺžkou 94,00 m sa mení na 144,10 m,  

m) vodovodný rad 2-4 s celkovou dĺžkou 859,60 m sa mení na 761,57 m,  

n) vodovodný rad 2-4-2 s celkovou dĺžkou 163,53 m (nezmenené), 

o) vodovodný rad 2-4-2-1 s celkovou dĺžkou 87,56 m sa mení na 87,58 m.   

 

Uznesenie č. 43/VI/2019  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prenájom podkrovných nebytových priestorov v Dome služieb formou 

Verejnej obchodnej súťaže za 1 €/ m
2 
na mesiac.   

 

Správa č. 5/2019 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 19.06.2019  - ku dňu 26.06.2019. 

 

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

kontrola plnenia uznesení prijatých OZ v Seni. 

 

Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 43/VII/2019 až 45/VII/2019. 

 
Uznesenie č. 44/VII/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 45/VII/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

- predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR  

V. P HaZZ 2019 s názvom „Hasičská zbrojnica Seňa“,  

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu; 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými 

výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.      

 
Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Hudák sa na začiatku tohto bodu rokovania informoval ohľadom podpísaných dohôd so 

zdravotnými lekármi pre pripravované Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, chcel vedieť mená 

lekárov a na aký úväzok sú jednotliví lekári zazmluvnený, nakoľko sa k nemu dostala informácia,  

že niektorí lekári svoju dohodu zrušili a do Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti prísť nechcú. 

Pani starostka odpovedala, že je pravda, že lekár spoločnosti Ergomed odstúpil, ale miesto neho už obec 

zohnala náhradu. Priblížila, že vo výzve boli presne stanovené podmienky, ktoré je potrebné dodržať 

a priblížila úväzky jednotlivých lekárov – pediater (0,5 úväzok) - spoločnosť PROFMED, stomatológ  

(1,0 úväzok) – spoločnosť P.N.Dent s.r.o.,  gynekológ (0,2 úväzok) – spoločnosť RS-TRADE s.r.o. 

a všeobecný lekár pre dospelých (1,5 úväzok) – MUDr. Stanislav Gofus.  

Pán poslanec Hudák sa takisto informoval, či pri nedodržaní týchto podmienok sa budú musieť vrátiť 

získané peniaze na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Pani starostka  

mu odpovedala, že v každom projekte existuje riziko výskytu chyby a nedodržania podmienok. Chyba 

môže nastať na strane verejného obstarávateľa, ale zodpovedná za to bude obec. Takisto položil otázku 

ohľadom karát pacientov, nakoľko Ergomed tieto karty pre pacientov vydať nechce. Pani starostka 

opätovne vysvetlila, že lekár nemôže dať zdravotnú dokumentáciu do rúk pacienta, ale môže dať  

len na vyžiadanie nového lekára, čo chceme uskutočniť po príchode nového všeobecného lekára  

do ambulancie v Seni, čomu sa bude venovať v bode rôznom a teraz chce nechať priestor poslancom. 
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Pán poslanec Ing. Čamaj podotkol na margo „statusu“ na sociálnej sieti ohľadom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a zaujímalo ho kto bolo myslený pod tým statusom a prečo. Pani poslankyňa Langová 

odpovedala, že nejde o oficiálnu stránku obce a dodala, že ide o určitú skupinu ľudí. 

Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová požiadala obec o vyčistenie rigola za domom na ulici pri cintoríne, 

ktorý je znečistený a upcháva sa.   

 

Bod č. 5 – Schválenie VZN č. 1/2019 o zmene VZN obce Seňa č. 3/2011 „Zásady hospodárenia 

s majetkom obce“ 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na základe výsledkov zo zasadnutia finančnej komisie a jej návrhu na novelizáciu VZN č. 3/2011 

ohľadne hospodárenia s majetkom obce bol spracovaný návrh na jeho doplnenie v súlade s predloženými 

požiadavkami a otvorila diskusiu k tomuto bodu.  

Pani poslankyňa navrhla zmenu vo VZN v článku 5, bod 9, písmeno c) ohľadom pozemkov v obci 

s argumentom, že najmenší pozemok má výmeru 500 m
2
, a preto je potrebné tento údaj navýšiť. Pán 

poslanec Ing. Čamaj ako predseda finančnej komisie súhlasil so zmenou, aj keď podľa neho a členov 

finančnej komisie je optimálna veľkosť 400 m
2
, ale je možné tento údaj zmeniť. Pani starostka dodala, že 

pozemky v obci sú dosť špecifické a uvedená výmera nás okliešťuje a opýtala sa, že keď pôjde o parcelu 

s výmerou 600 m
2
, či pôjde už o priamy predaj, na čo jej pán poslanec Ing. Čamaj odpovedal kladne. Pani 

starostka dala hlasovať za pozmeňujúci návrh. 

 

 Hlasovanie číslo 47 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje pozmeňujúci návrh v článku 5, bod 9, 

písmeno c) na odkúpenie pozemku výmery do 500 m
2 

umiestnením alebo rozlohou 

nevhodného na stavebný pozemok, ktorý má žiadateľ v dlhodobom užívaní (20 rokov 

a viac) alebo v susedstve.   

Číslo: 46 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 47/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 47 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

pozmeňujúci návrh v článku 5, bod 9, písmeno c) na odkúpenie pozemku výmery do 500 m
2 
umiestnením 

alebo rozlohou nevhodného na stavebný pozemok, ktorý má žiadateľ v dlhodobom užívaní (20 rokov 

a viac) alebo v susedstve.   

 

Zápis z rokovania 

Hlavný kontrolór obce sa ujal slova ako poradný hlas a navrhol prítomným poslancom vyňať 

z navrhovaného VZN v článku 5, bod 9 písmeno e) a to „prevody hnuteľného majetku hodnoty  

do 3.500 €“, s čím prítomní poslanci súhlasili. Hlavný kontrolór obce sa opäť ujal slova ako poradný hlas 

a takisto navrhol prítomným poslancom vypustiť aj bod 10 v piatom článku predloženého VZN obce 

Seňa. Hlavný kontrolór obce dodal, že pri predaji pozemkov je dôležitý osobitný zreteľ, ale ešte 

dôležitejší je list vlastníctva a každý prevod môže byť zrealizovaný len podľa a na základe zákona. Pani 

starostka teda zhrnula pozmeňujúci návrh a to vypustenie písmena e) v článku 5, bode 9 a vypustenie 

bodu 10 v piatom článku a zároveň prečíslovanie VZN a prešlo sa k hlasovaniu.  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 48 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje pozmeňujúci návrh a to vyňatie textu 

„prevody hnuteľného majetku hodnoty do 3.500 € v článku 5, bode 9 písmena e) 

a vypustenie bodu 10 v článku 5 a to „V prípade odpredaja pozemku formou osobitného 

zreteľa sa stanovuje jednotná cena 10 €/m
2
.   

Číslo: 48 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 48/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 48 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

pozmeňujúci návrh a to vyňatie textu „prevody hnuteľného majetku hodnoty do 3.500 € v článku 5, bode 

9 písmena e) a vypustenie bodu 10 v článku 5 a to „V prípade odpredaja pozemku formou osobitného 

zreteľa sa stanovuje jednotná cena 10 €/m
2
.   

 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 49 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

schvaľuje po prerokovaní VZN č. 1/2019 o zmene VZN obce Seňa č. 3/2011 „Zásady 

hospodárenia s majetkom obce“ so schválenými pozmeňujúcimi pripomienkami.  

Číslo: 49 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 49/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 49 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

po prerokovaní VZN č. 1/2019 o zmene VZN obce Seňa č. 3/2011 „Zásady hospodárenia s majetkom 

obce“ so schválenými pozmeňujúcimi pripomienkami. 

 

Bod č. 6 – Schválenie VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na základe odporučenia zo školenia ekonómov pani starostka navrhla, aby pri predmetnom VZN v § 7 

bola réžia uhrádzaná oddelene od ceny potravín v jednej sume a to 2 € mesačne, ktorá bude uhrádzaná 

jedenkrát polročne. Dodala, že réžia by mala byť financovaná samostatne a aby sa neuhrádzala pri obede 

a nechala priestor prítomným poslancom na diskusiu. Pán poslanec Ing. Čamaj sa opýtal, či sa réžia platí 

za jeden obed, na čo dostal kladnú odpoveď. Nikto sa z prítomných poslancom neprihlásil o slovo 

a prešlo sa najprv k hlasovaniu a pozmeňujúcom návrhu a k hlasovaniu o prijatí VZN.  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 50 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje pozmeňujúci návrh pri predmetnom VZN v § 7 ohľadom uhrádzania réžie 

oddelene od ceny potravín v jednej sume a to 2 € mesačne.  

Číslo: 50 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 50/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 50 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

pozmeňujúci návrh pri predmetnom VZN v § 7 ohľadom uhrádzania réžie oddelene od ceny potravín 

v jednej sume a to 2 € mesačne. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 51 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje po prerokovaní VZN č. 2/2019 o určení 

výšky finančných príspevkov spojených so stravovaním v školách a v školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa so schválenou pozmeňujúcom 

pripomienkou.   

Číslo: 51 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 51/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 51 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

po prerokovaní VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov spojených so stravovaním 

v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa so schválenou pozmeňujúcom 

pripomienkou.   

 

 

Bod č.7 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania priblížila pani starostka obce, že rozpočtové opatrenie je výsledkom presunov 

finančných prostriedkov z dôvodu zmien realizácie projektov alebo zmien v príjmových a výdavkových 

položkách ako boli pôvodne naplánované. Navrhla tiež naplánovanie zmeny do rozpočtového opatrenia 

a to dotáciu pre DHZO Seňa vo výške 300 € z položky 633006 Všeobecný materiál na položku 642 002 

Transfer neziskovej organizácií a otvorila diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Ing. Čamaj sa opýtal, či 

ide o kapitálový transfer financií navyše na kanalizáciu a to presun na hasičskú zbrojnicu a kanalizačnú 

vetvu. Pani starostka potvrdila jeho otázku a dodala, že takisto išiel transfer na oplotenie a parkovisko 

z Kultúrneho domu a multifunkčného ihriska a prešlo sa k hlasovaniu.    
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 52 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

s pozmeňujúcim návrhom.   

Číslo: 52 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 52/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 52 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

rozpočtové opatrenie č. 3/2019 s pozmeňujúcim návrhom. 

 

Bod č.8 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V zmysle platnej legislatívy, hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2019. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 53 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2019.    

Číslo: 53 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 53/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 53 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019. 

 

Bod č.9 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Seňa za 

rok 2018 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Hlavný kontrolór obce predložil na prerokovanie odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

Seňa za rok 2018. Nikto z prítomných poslancom sa neprihlásil o slovo a prešlo sa k hlasovaniu.  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 54 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Seňa za rok 2018.  

Číslo: 54 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 54/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 54 

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 Seňa za rok 2018. 

 

Bod č.10 – Schválenie záverečného účtu obce Seňa a rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu rokovania vysvetlila pani starostka obce celkové hospodárenie obce v roku 2018 

a to že skončilo schodkom vo výške 19.191,89 €. Rozpočtové hospodárenie obce z finančných operácií 

v roku 2018 bolo ukončené prebytkom vo výške 140.730,96 €. Do rezervného fondu je navrhnuté odviesť 

finančné prostriedky vo výške 113.663,13 €. Prevedené finančné prostriedky sa plánujú použiť investičné 

akcie v roku 2019, patrí tu rekonštrukcia nebytových priestorov na Hasičskú zbrojnicu, výstavba 

kanalizačnej vetvy v Novej Seni, výstavba parkoviska pri bytovkách v lokalite Základnej školy a iné 

investície počas roka 2019 podľa rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 55 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Záverečný účet obce Seňa a celoročné 

hospodárenie za rok 2018.     

Číslo: 55 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 55/VIII/2019 

 

 

Schválené hlasovaním č. 55 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

Záverečný účet obce Seňa a celoročné hospodárenie za rok 2018.     

 

Bod č.11 – Žiadosť o kompenzáciu nákladov za vodovodnú a kanalizačnú prípojku 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Žiadosť od pani Andrejovej, bytom Seňa 295, 044 58 Seňa 

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania priblížila žiadosť pani Andrejovej o kompenzáciu úhrady 

nákladov na verejnej časti za vodovodnú a kanalizačnú prípojku vo výške 950,68 € a otvorila diskusiu 

k tomuto bodu rokovania. Pán poslanec Ing. Čamaj sa opýtal, či sa prekopávala cesta z dôvodu realizácie 

tejto prípojky. Pani starostka odpovedala, že išlo o prekopávku cestu, čiže vo verejnej časti, ktorú má 

uhrádzať obce. Dodala, že ide o posledné žiadosti ohľadom vodovodnej prípojky, pri ktorej je potrebné 

nájsť spoluprácu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

Pán poslanec Ing. Čamaj navrhol z dôvodu nevedomosti posúdenia výšky kompenzácie vytvoriť stavebnú 

komisiu v obci, ktorá bude zložená z občanom zaoberajúcimi sa so stavebnými činnosťami a ktorý to 

dokážu posúdiť odborným okom. Pani starostka s týmto návrhom súhlasila a dodala, že je potrebné, aby 

predseda tejto komisie bol poslanec obecného zastupiteľstva a navrhla presunúť zriadenie stavebnej 

komisie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 56 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje kompenzáciu nákladov za vodovodnú 

a kanalizačnú prípojku vo výške 950,68 € pre pani Zuzanu Andrejovú, bytom Seňa 295, 

044 58 Seňa.  

Číslo: 56 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 56/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 56 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

kompenzáciu nákladov za vodovodnú a kanalizačnú prípojku vo výške 950,68 € pre pani Zuzanu 

Andrejovú, bytom Seňa 295, 044 58 Seňa. 

 

Žiadosť od pani Popovičovej, bytom Seňa 603, 044 58 Seňa 

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka priblížila aj žiadosť pani Popovičovej o kompenzáciu úhrady nákladov na verejnej časti za 

vodovodnú a kanalizačnú prípojku vo výške 1.193,24 €, kde boli takisto vykonané práce na súkromnej 

prípojke vo výške 547,20 €.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 57 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje kompenzáciu nákladov za vodovodnú 

a kanalizačnú prípojku vo výške 1.193,24 € pre pani Evu Popovičovú, bytom Seňa 603, 

044 58 Seňa.  

Číslo: 57 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 57/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 57 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

kompenzáciu nákladov za vodovodnú a kanalizačnú prípojku vo výške 1.193,24 € pre pani Evu 

Popovičovú, bytom Seňa 603, 044 58 Seňa..     
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Bod č.12 – Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (p. Juhásová)  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na základe podanej žiadosti obec Seňa navrhuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 zákona 138/1991  

Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schváliť zámer odpredaja predmetného pozemku ako 

prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľku pani Juhásovú. Zdôvodnením je, že menovaná uvádza,  

že predmetnú parcelu č. 237/2 užívali spolu s rodinným domom od roku 1967. Pri dedičskom konaní 

žiadateľka zistila, že uvedená parcela nie je v ich osobnom vlastníctve, ale je majetkom obce. 

Nehnuteľnosť je riadne oplotená, udržiavaná a využívaná ako záhrada s ovocnými stromami. Z vyššie 

uvedených dôvodov žiadateľka žiada o odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti a o jej zachovanie užívania 

v pôvodnom stave.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 58 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku 

vo vlastníctve obce č. parcely 237/2 na LV č. 820 v katastrálnom území Seňa o výmere 

420 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie pre žiadateľku pani Máriu Juhásovú, 

trvale bytom Kechnec 134, 044 58 Kechnec ako prípad hodný osobitného zreteľa.       

Číslo: 58 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 58/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 58 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve obce č. parcely 237/2 na LV č. 820 

v katastrálnom území Seňa o výmere 420 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie pre žiadateľku 

pani Máriu Juhásovú, trvale bytom Kechnec 134, 044 58 Kechnec ako prípad hodný osobitného zreteľa.       

 

 

Bod č.13 – Žiadosť o odkúpenie pozemku (rod. Domonkošová)  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na základe podanej žiadosti obec Seňa navrhuje odčleniť parcelu č. 3532/21 o výmere 390 m
2
  

od pôvodnej parcely č. 3532/1 zapísanej na LV č. 11001 obce Seňa na základe vypracovaného 

geometrického plánu č. 23/2019 zo dňa 31.05.2019 v katastrálnom území obce Seňa a vykonať zápis 

novovzniknutej parcely na Katastri nehnuteľností. Pani starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu 

rokovania.  

Pán poslanec Ing. Čamaj sa opýtal, či ide o tú istú parcelu, ktorá  bola predmetom rokovania na 

predchádzajúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva, čiže či ide o prístupovú cestu za domy v časti 
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Háj. Ak áno, tak dodal, že do budúcna by túto predmetnú cestu nepredával, nakoľko je tam možná 

výstavba rodinných domov po dohode s developérom. Dodal, že obec Kechnec má v územnom pláne 

naplánovanú cestu presne na tento úsek a bude jednoduchšie zrealizovať výstavbu rodinných domov.  

Pani starostka na to reagovala, že už dlhé roky tento úsek cesty nepredstavuje prístupovú cestu  a keby aj 

áno tak by šlo o cestu len k jednému pozemku, kde by nebola možná ani dohoda o sprístupnenie k ďalším 

pozemkom. A to z toho dôvodu, že ide o rozporciované parcely, ktoré majú viacero vlastníkov. Pani 

poslankyňa Langová ešte dodala, že ide o príliš úzky pozemok, kde sú osadené aj stĺpy a nikam „cesta“ 

nevedie. Pán poslanec Hudák podotkol, že v minulosti sa s tou prístupovou cestou počítalo, nakoľko tam 

mala byť vybudovaná čistička odpadových vôd, čo potvrdila aj pani poslankyňa Mgr. Domonkošová.  

Pani starostka opísala situáciu, že už dlhé roky sa o tento obecný pozemok stará rodina domonkošová, 

ktorá ju kosí a udržiava. Obec sa o predmetný pozemok nijakým spôsobom nestará a táto rodina ju dlhé 

roky užíva. Hlavný kontrolór obce ako poradný orgán spresnil, že sa teraz nejedná o predaj pozemku, ale 

len o odčlenenie pozemku so samostatným parcelným číslom.  

Pán poslanec Ing. Čamaj podotkol, že by bolo potrebné zistiť kde všade sú v obci obecné pozemky 

a všetko vysporiadať, pričom za užívanie obecného pozemku by sa platilo nájomné tak isto ako pri 

parkovaní na obecnom pozemku. Pani starostka obce opäť podotkla, že je potrebné vypracovať VZN 

o predaji a parkovaní v obci – vyberanie nájomného za užívanie obecného pozemku a opäť požiadala 

poslancov o súčinnosť. 

Pán Kolivoško ako občan obce dodal na záver, že každý v obci má právo podať žiadosť o odpredaji 

pozemku, ale povinnosťou obce je túto žiadosť zvážiť a zhodnotiť, či to prinesie pre obec niečo výhodné 

a či sa vôbec predmetný pozemok oplatí predať.    

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 59 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odčleniť parcelu č. 3532/21 o výmere 390 

m
2 

od pôvodnej parcely č. 3532/1 zapísanej na liste vlastníctva č. 11001 obce Seňa na 

základe vypracovaného geometrického plánu č. 23/2019 zo dňa 31.05.2019 

v katastrálnom území obce Seňa a vykonať zápis na Katastri nehnuteľností.        

Číslo: 59 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 5 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 59/VIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 59 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

odčleniť parcelu č. 3532/21 o výmere 390 m
2 
od pôvodnej parcely č. 3532/1 zapísanej na liste vlastníctva 

č. 11001 obce Seňa na základe vypracovaného geometrického plánu č. 23/2019 zo dňa 31.05.2019 

v katastrálnom území obce Seňa a vykonať zápis na Katastri nehnuteľností. 

 

Bod č.14 – Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania: 

V tomto bode rokovania pani starostka informovala prítomných o rekonštrukcií Kultúrneho domu. Pani 

starostka ozrejmila situáciu, že firma DAG Slovakia, ktorá mala realizovať predmetnú rekonštrukciu 

odstúpila od zákazky z kapacitných dôvodov a to z dôvodu podhodnotenej zákazky – v tomto roku by bol 

rozpočet vyšší až o 50.000 €. Dodala, že je potrebné začať od začiatku a to novým verejným 

obstarávaním. Čo sa týka čistenia potoka, správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, Košice na 

základe našej žiadosti urobí rozbor a ak budú usadeniny klasifikované ako nebezpečný odpad, tak potok 
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vyčistia, ale pod podmienkou, že obyvatelia, ktorí žijú v okolí potoka musia mať podľa zákona 

rozoberateľné ploty, čože ak sú na brehovej čiare a to podľa vodného zákona § 49 a 50. Pán poslanec Ing. 

Čamaj ešte dodal, že nebezpečné stromy okolo potoka je takisto potrebné vyrezať. Ďalej pani starostka 

informovala o všeobecnom lekárovi v Seni, ktorý začne v mesiaci júl ordinovať a táto skutočnosť sa bude 

hlásiť prostredníctvom miestneho rozhlasu a prostredníctvom sms rozhlasu a dodala, že pôjde o pána 

doktora Stanislava Gofusa, ktorý bude zatiaľ ordinovať dvakrát do týždňa a jedenkrát tu bude aj sama 

sestrička, pričom sa tieto ordinačné hodiny plánujú rozšíriť po zabehnutí ordinácie a získaní karát 

pacientov. Takisto informovala prítomných poslancov a občanom o odchyte 5 psov na základe 

požiadaviek občanov, o podaní projektu na Dobrovoľný hasičský zbor obce Seňa ohľadom rekonštrukcie 

nebytových priestorov a dodala, že obec plánuje podať žiadosť aj o získanie auta a protipovodňového 

vozíka, nakoľko obec má podľa zákona povinnosť zriadiť DHZO – budú nápomocní pri prívalových 

dažďoch, či záplavách.   

Na konci tohto bodu ešte pani starostka informovala ohľadom orezávania stromov, ktoré v najbližších 

dňoch bude realizovať spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s.  kvôli vedeniu NN – tzn. prívod 

elektriny do domov. Dodala, že ak padne odpad na pozemok občanov, občan si ho musí odpratať sám, 

nakoľko spoločnosť nemá povolenie vstúpiť na cudzí pozemok – my toto nariadenie ako obec musíme 

rešpektovať.  

 

Bod č. 15 – Diskusia 

Pani Bertová sa opäť opýtala na zdravotné karty občanom, nakoľko spoločnosť Ergomed odmieta vydať 

kartu. Pani starostka opäť zdôraznila, že podľa zákona môže lekár vydať pacientovu kartu iba novému 

lekárovi, čo chceme dosiahnuť aj pri pánovi doktorovi Gofusovi, ktorý sám požiada o vydanie karát 

pacientov/občanov Sene. Pán Kolivoško sa opýtal na ordinačné hodiny nového všeobecného lekára, 

pričom mu pani starostka odpovedala, že dočasne pôjde o 3 pracovné dni a to v pondelok, kedy bude 

zdravotná sestra od 07:00 do 14:00 hodine, v stredu bude lekár ordinovať od 17:00 do 20:00 hodine a vo 

štvrtok od 07:00 do 10:00 hodiny.  

Pani poslankyňa MUDr. Vašková sa informovala, či pán doktor ordinuje aj inde, keďže ho tu budeme 

mať len dva pracovné dni. Pani starostka odpovedala, že má ešte jednu ordináciu a podľa VÚC sa museli 

rozdeliť hodiny, aby to bolo podľa zákona. Pani starostka ešte dodala, že cieľom obce je získať lekára na 

celý úväzok, avšak je nedostatok lekárov a s predchádzajúcou lekárkou neboli občania spokojní, neustále 

sa sťažovali, čo potvrdila aj pani Horváthová z rady občanov.  

Pán Vaško dodal, že na Košickom samosprávnom kraji nevedie, že tu bola spoločnosť Ergomed, nakoľko 

pani doktorka Bodzášová neukončila svoju činnosť a chcel vedieť kto rozhodol o spoločnosti Ergomed. 

Pani starostka odpovedala, že to že pani Bodzášová svoju činnosť nedokončila nie je záležitosť obce 

a dodala, že spoločnosť Ergomed bola schválená prítomnými poslancami na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

  

Bod č. 15 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa pani starostka poďakovala všetkým prítomným poslancom  

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

        

  Meno 2/46 5/47 5/48 5/49 6/50 6/51 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA ZA  

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Gabriel Ficzere N N N N N N 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó N N N N N N 

MUDr. Andrea Vašková ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 

          

  Meno 7/52 8/53 9/54 10/55 11/56 11/57 12/58 13/59 

 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 ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P 

 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 ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD 

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

      

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

               

Overovatelia:      

 

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

  

 

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


