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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 27.02.2019 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 – 21:31 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 21:31 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 21:31 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná  18:00 – 21:31 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 21:31 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 21:31 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 18:21 – 21:31 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 21:31 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy neprítomná - ospravedlnená - 

 

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 začiatku 

zasadnutia boli prítomní siedmi poslanci obecného zastupiteľstva, neskôr prišla aj pani poslankyňa 

Ľudmila Pillárová (18:21 hod.), t.j. na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prítomní celkovo ôsmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. Svoju neúčasť na zasadnutí vopred ospravedlnila pani poslankyňa 

MUDr. Andrea Vašková a hlavný kontrolór obce, ktorý bol prítomný na obecnom zastupiteľstve v obci 

Valaliky. Pani starostka konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená 

Mgr. Martina Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení pán poslanec Ing. Štefan Čamaj a pán 

poslanec Gabriel Ficzere.    

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 
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Ďalší predkladatelia:  

 

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. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy poľnohospodárskej pôdy. 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018. 
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019  – 2021. 

8. Schválenie rozpočtu obce a jeho programov na roky  2019 - 2021.  

9. Zásady odmeňovania poslancov.  

10. Schválenie programu odpadového hospodárstva. 

11. Rôzne (Plánované projekty a činnosti v roku 2019, Polmaratón, Židovský cintorín, postup pri      
    predaji  pozemkov na základe žiadosti žiadateľov). 
12. Diskusia. 

13. Záver.   

 
Zápis z rokovania 

Pred hlasovaním programu zasadnutia oboznámila starostka obce prítomných poslancov a občanov 

o doručenej žiadosti od pána poslanca Ing. Štefana Čamaja o doplnenie bodov programu o zmenu 

rokovacieho poriadku a návrh na voľbu členov finančnej komisie. Navrhla, aby sa tieto body zaradili 

a prerokovali v bode rôznom. Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili a prešlo sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 22 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 22 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 22/V/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 22 

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 predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

zo dňa 05.02.2019: 

 

Správa č. 2/2019 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 05.02.2019  - ku dňu 27.02.2019. 

 

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. 19/IV/2019 až 21/IV/2019. 

 

Uznesenie č. 19/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  
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Uznesenie č. 20/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI ruší pôvodné uznesenie č. 18/III/2018 zo dňa 05.12.2018 o Centre 

integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa. 

 

Uznesenie č. 21/IV/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI v rámci projektu „Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

v Seni schválilo CIZS.  

 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Hudák sa v tomto bode rokovania informoval o tom, či ako obec neplánujeme obnoviť 

vydanie obecných novín Seňa – Szina, nakoľko sa občania sťažujú, že v novinách „Abovský hlásnik“  

sa o našej obci podáva veľmi málo informácií. Pani starostka obce na to odpovedala, že v rozpočte obce 

je zahrnuté vydávanie obecných novín raz ročne a dodala, že ideálny čas na vydanie týchto novín  

je koniec kalendárneho roka.  

 

Bod č. 5 – Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy poľnohospodárskej pôdy 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania oboznámila prítomných poslancov a občanov 

o danej problematike. Oboznámila ich s tým, že bola kontaktovaná pánom Filom za spoločnosť AGRO 

Valaliky, ktorý na základe súčasného trendu vysporiadania majiteľov a nájomcov poľnohospodárskej 

pôdy a pozemkov oznámil obci, že 20 rokov obhospodarujú pôdu, ktorá je vo vlastníctve obce. Zároveň 

predniesol aj návrh zmluvy, kde za 1 ha pôdy ponúkajú nájomné vo výške 80 € a nájomné navrhujú 

zaplatiť 3 roky spätne. Počas pracovného rokovania dala pani starostka pánovi Filovi vyhlásenie,  

že ako obec máme eminentný záujem dať tieto pozemky a nájmy do poriadku a nakoľko vyrubenie daní 

môžeme požadovať 5 rokov spätne, v prípade odsúhlasenia návrhu obecným zastupiteľstvom  

a podpísania zmluvy bude tento fakt jednou z podmienok. Ako obec sme dali preveriť nájomný vzťah  

na dané parcely a konkrétne ide o parcelu 2467 s najväčším výmerom 26,37 ha. Pani starostka ešte 

dodala, že so spoločnosťou AGRO-OR máme uzatvorený zmluvný vzťah na celú parcelu vo výške 

nájomného 60 € za ha. Na pracovnom stretnutí pán Oravec za spoločnosť AGRO-OR uviedol,  

že je pravda, že túto pôdu obhospodarovalo a užívalo AGRO - Valaliky minulé roky, ale od roku  

2016 - 2019 na základe vysporiadania majetkov (vytyčovanie pozemkov) užíva túto pôdu pán František 

Oravec. Na zasadnutí bol prítomný aj pán Filo, ktorý bol pripravený zodpovedať otázky poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

Pán poslanec Szabo mal na začiatku dotaz, že kedy nás AGRO – Valaliky požiadali o nájom,  

na čo mu pani starostka odpovedala, že to bolo 21.02.2019.  

Pán poslanec Čamaj sa informoval, že od kedy máme uzatvorenú nájomnú zmluvu s pánom Františkom 

Oravcom na túto konkrétnu parcelu a či za ňu platí riadne nájom a na akú dobu je uzatvorená. Pani 

starostka mu odpovedala, že pán Oravec má nájomnú zmluvu vo všeobecnosti s obcou Seňa už od roku 

2001, pričom sa obnovoval nájomný vzťah za všetkých starostov obce. So súčasnou starostkou obce  

bol obnovený nájomný vzťah 31.07.2015, kde súčasťou prílohy je aj spomínaná parcela 2467 v celkovej 

výmere 26,37 ha. Pán Filo tvrdil, že spoločnosť AGRO - Valaliky v skutočnosti obhospodaruje  

14.69 ha a 11,68 ha obhospodaruje spoločnosť AGRO-OR, ale nájomný vzťah je v skutočnosti na celú 



4 

 

parcelu  

vo výmere 26,37 ha na 10 rokov, t.j. do roku 2025 s pánom Františkom Oravcom, AGRO-OR.  

Pani poslankyňa Domonkošová sa opýtala, že koľko nám pán František Oravec platí za nájom za jeden 

hektár, na čo jej pani starostka odpovedala, že ide o sumu 60 € za hektár. Dodala, že táto nájomná zmluva 

stále platí, ale cena sa môže meniť podľa dohody a vôle poslancov. Štandardne sa teraz ceny pohybujú 

okolo 80 €, ale záleží to aj od celkovej výmery danej parcely. V súčasnosti má v našom katastri najviac 

hektárov spoločnosť Quatro Trade Agro a to konkrétne 150 ha a potom pán František Oravec,  

kde ide o 94 ha – doteraz sú to najvážnejší nájomcovia. Takisto sa pani poslankyňa Domonkošová 

informovala na postoj a názor pána Oravca o možnej zmluve so spoločnosťou AGRO – Valaliky. Pani 

starostka sa vyjadrila, že pán Oravec s touto vecou nesúhlasil a dodala, že na začiatku rokovania s pánom 

Filom nemala informáciu o tom, že túto pôdu pán Oravec obhospodaruje od roku 2016, nakoľko od pána 

Fila bola informovaná, že túto pôdu užíva AGRO – Valaliky už 20 rokov, a preto sa tento bod zaradil  

do programu rokovania.  

Pán poslanec Szabo sa vyjadril k tejto situácií tak, že v prípade schválenia tohto návrhu je najprv nutné 

vypovedať nájomnú zmluvu s pánom Františkom Oravcom, na čo v súčasnej dobe nemáme žiadny dôvod, 

nakoľko platí riadne nájom a odvádza obci daň. Dodal ešte, že aj na katastri máme zapísaných len dvoch 

nájomcov a tým sú Quatro Trade Agro a AGRO-OR Gyňov. Nikde nefiguruje AGRO – Valaliky,  

čo znamená, že 20 rokov túto pôdu užívať nemohli. Pán poslanec Čamaj však dodal, že je to možné 

z toho hľadiska, že sa hospodári medzi sebou dohodnú, aby nemali rozkúskované pôdy, ale mohli  

ju užívať v celku, čo znamená, že si ju medzi sebou zamenili, ale nebolo to na papieri.  

Následne pán Filo predstavil spoločnosť, ktorú zastupuje a poskytol poslancom obecného zastupiteľstva 

mapu s vyznačenými parcelami, o ktoré sa jedná v tomto bode rokovania. Povedal, že pre hospodárov  

sú smerodajné body poľnohospodárskej pôdy, na základe ktorých sa stanovujú vlastnícke práva. Vysvetlil 

poskytnutú mapku, kde žltou farbou boli vyznačené parcely katastra nehnuteľností, teda parcely, ktoré  

sú vo výlučnom vlastníctve obce Seňa a ružovou farbou sú vyznačené bloky LPIS (identifikácia parciel 

katastra nehnuteľností na diely), čiže parcely sa navzájom prelínajú. Jeden LPIS je v užívaní AGRO 

Valaliky a druhý je v užívaní AGRO – OR. Dodal, že ich spoločnosť nechce, aby obec Seňa vypovedala 

nájomnú zmluvu s pánom Františkom Oravcom, ale chcú len to, aby každý platil za tú svoju časť parcely, 

ktorú má v užívaní. Z právneho hľadiska však nie je možné na jeden spoluvlastnícky podiel vytvoriť dve 

nájomné zmluvy pre rozdielnych nájomcov, avšak navrhol, že sa to dá teoreticky riešiť rozdelením 

parciel geometrickým plánom, pričom tieto náklady by zafinancovala ich spoločnosť, kde jedna parcela 

by bola zazmluvnená s AGRO-OR a druhá s ich spoločnosťou. Ponúkol nájom 80 € a spätné nájomné 

obci Seňa za 3 roky podľa zákona, čo činí skoro 4.000 €.   

Pán poslanec Szabo sa pána Fila opýtal na dôvod záujmu o tento kus parcely, ktorý má pán Oravec 

zazmluvnený s obcou Seňa už dlhodobo. Pán Filo odpovedal, že záujem o túto časť parcely je preto, lebo 

ostatný kúsok už majú a majú rozkúskované pôdy a chcú to dať do poriadku.  

Pán poslanec Čamaj opäť dodal, že z právneho hľadiska nie je možné uzatvoriť dve nájomné zmluvy.  

Na čo pani starostka odpovedala, že nie, ale je potrebné najprv buď dodatkom k zmluve zrušiť túto 

parcelu, ďalším dodatkom prideliť parcelu alebo úplne vypovedať zmluvu s jedným a následne uzatvoriť 

novú zmluvu s druhým záujemcom. Pani starostka vyzvala prítomných poslancov na vyjadrenie svojho 

názoru k tejto problematike, pričom sa spoločne dohodli, že vypovedanie zmluvy sa neuskutoční 

a parcela ostáva pánovi Františkovi Oravcovi. Ešte sa pani starostka opýtala na cenu, či ostáva taká  

ako doteraz, či sa bude zvyšovať, nakoľko dá sa dať dodatok k zmluve o zvýšení nájomného.  

Pani poslankyňa Domonkošová navrhla prerokovať tento návrh s pánom Oravcom a keď bude súhlasiť, 

tak sa urobí dodatok a ak nie, zmluva bude pokračovať tak ako doteraz, nakoľko doposiaľ s ním bola 

veľmi dobrá spolupráca.  

Pani starostka sa ešte opýtala pani Palágyiovej za Quatro Trade Agro, že akú výšku nájomného nám platia 

oni, na čo pani Palágyiová odpovedala, že ide o sumu 68 €. Pani starostka navrhla zjednotiť cenu o oboch 

nájomcov.  

Tento bod rokovania pani starostka uzavrela s tým, že zvýšenie nájomného sa prerokuje priamo 

s pánom Františkom Oravcom a to prostredníctvom dodatku k nájomnej zmluve tak ako to má 

Quatro Trade Agro, s.r.o. 

 

- v  tomto bode rokovania prišla na zasadnutie obecného zastupiteľstva poslankyňa Ľudmila 

Pillárová (18:21 hod.) 
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Bod č. 6 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

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

činnosti za predchádzajúci rok.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 23 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.  

Číslo: 23 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 23/V/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 23 

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 za rok 2018. 

 

Bod č.7 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky  

2019 - 2021 

 

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 dôvodovú správu a odborné 

stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020. Kontrolór obce predloženým odborným 

stanoviskom odporučil rozpočet obce na rok 2019 schváliť v súlade s návrhom.  

Pán poslanec Čamaj sa opýtal, či tento návrh kontrolóra obce súvisí s prvým rozpočtom alebo s druhým 

opraveným rozpočtom, ktorý bol zaslaný neskôr. Pani starostka obce na to reagovala, že ide o posledný 

upravený rozpočet, nakoľko všetky zmeny boli prekonzultované s kontrolórom. V konečnom dôsledku 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový, pričom kontrolór apeloval, aby bol vyrovnaný, tzn. s týmto 

súviseli presuny medzi položkami rozpočtu.    

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 24 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 

na roky 2019 – 2021.   

Číslo: 24 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 24/V/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 23 

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 rozpočtu obce na roky 2019 – 2021. 

 

Bod č.8 – Schválenie rozpočtu obce a jeho programov na roky 2019 - 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 rozpočet obce tvoria príjmy cca 

750.000 €, z ktorých obec hradí energie, údržbu budov, prevádzkové náklady, tarifné platy, náklady MŠ 

a náklady kuchyne a školskej družiny. Po odpočítaní týchto fixných nákladov, obec má k dispozícií  

cca 200.000 €, ktoré môže použiť na bežné alebo investičné výdaje obce. V rozpočte pre tento rok  

sme vyhradili 170.000 € ako 5 % spoluúčasť k podaným projektom z EÚ fondov.  

Ďalších 30.000 € je potrebných zaplatiť ako poslednú splátku úveru za cestu (Malý Pášt). Kumulácia 

týchto finančných prostriedkov predstavuje sumu 200.000 € rozmenenú na drobné. Ak sa naplní rozpočet 

podľa plánovaného zámeru, použitie finančných prostriedkov na iné nepredpokladané účely bude  

viac - menej v obmedzenom režime. Starostka uviedla, že viac informácií o podaných projektoch 

a termínoch realizácie priblíži v bode rôznom a otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Čamaj navrhol prejsť celý rozpočet obce krok po kroku a získať vysvetlenie na jednotlivé 

položky od toho, kto tento rozpočet pripravoval. Pán poslanec Ficzere však skonštatoval, že rozpočet  

je príliš dlhý (38 stranový) a navrhol poslancom pripomienkovať len konkrétne body, o ktorých potrebujú 

získať bližšie informácie a ktoré pripomienkovať chcú. S návrhom súhlasila aj pani poslankyňa Langová 

a aj starostka obce. 

Pán poslanec Čamaj sa informoval na prvej strane rozpočtu v príjmovej časti, konkrétne bežné  

príjmy – položka poplatkov za komunálny odpad, kde je rozpočtovaný príjem 37.000 €, pričom 

predchádzajúce roky bol z týchto položiek príjem 32.000 – 33.000 €. Podotkol, že aj skutočnosť za rok 

2018 bola 33.000 € a opýtal sa, prečo tento rok čakáme príjem až 37.000 €. Medzitým sa pani poslankyňa 

Domonkošová informovala, či sa poplatok za komunálny odpad nezvyšoval. Pani starostka obce 

odpovedala, že 15 € poplatok za komunálny odpad sa platí už cca 3 roky aj napriek tomu, že sme na tom 

stratoví a v mínusových číslach a podotkla, že každý rok sa za komunálny odpad dopláca, pričom  

za minulý rok to bola suma 6.977 €. Sme obec s najnižším poplatkom za komunálny odpad, a preto 

v budúcnosti musíme pristúpiť k zvyšovaniu (menšie obce majú poplatky za komunálny odpad v sume  

22 €). Čo sa týka rozpočtu, tak sa vyjadrila, že sa postupovalo podľa schváleného rozpočtu z roku 2018, 

kde bolo takisto rozpočtovaných 37.000 € a podotkla, že ak sa vyberie menej ako predpoklad, tak sa nič 

nedeje a vyjadrila pochopenie a obavu, že touto položkou môže byť príjem obce navýšený. Na čo pán 

poslanec Čamaj prikývol a dodal, že podľa toho nebudeme mať v rozpočte sumu 4.000 €, čo znamená  

že ako obec budeme stratová. Dodal ešte, že by sme sa mali poučiť z predchádzajúcich rokov a zapísať 

reálnejší príjem a informoval sa aj ohľadom neplatičov v obci. Pani starostka potvrdila, že v našej obci  

sú neplatiči za tieto dane a že v tejto sume sa ráta práve aj s nimi, čiže s vymáhaním nedoplatkov. 

Povedala aj, že celkovo sme stále vo vyšších číslach a to aj vďaka tomu, že sa občanom posielajú výzvy 

na zaplatenie dlhov – ideme podľa predpokladanej skutočnosti. 

Pán poslanec Čamaj sa takisto zaujímal o položku nedaňových príjmov, kde je prognózovaná suma 

44.000 €, ďalej o stravné (0 €), o náhrade dovolenky pre zamestnancov, kapitálové výdavky (dotácie), 

tarifných platoch, výpočtovej technike, všeobecnom materiály, kultúrnych podujatiach, odmien  

na základe dohôd, aktivačných prácach, prevádzkových strojoch, odpadových vodách, kultúrnych 

službách a náboženských a spoločenských službách. Na všetky dotazy pani starostka obce odpovedala 
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spoločne s ekonómkou obce, s ktorou na predmetnom rozpočte pracovali a poskytli jednoznačné 

vysvetlenia všetkým prítomným poslancom a občanom.  

V rámci tohto bodu rokovania navrhla starostka obce prejsť aj žiadosti o dotácie. Pán poslanec Hudák 

požadoval zvýšenie výšky dotácie o sumu 1.378 € pre neziskovú organizáciu Sopka Seňa, nakoľko s pani 

riaditeľkou Základnej školy v Seni požiadali o dotáciu na vonkajšie cvičisko v sume 2.500 €, pričom však  

od Malokarpatskej dotácie majú schválené 2.122 €. Dôvodom tejto žiadosti je príliš vysoká spoluúčasť 

a zostatok peňazí z dotácie nepostačuje na pokrytie aktivít tejto neziskovej organizácie. Pani starostka 

obce vyzvala prítomných poslancov na vyjadrenie sa k zvýšeniu dotácie. Súhlasili všetci poslanci okrem 

poslankyne Langovej a pán poslanec Ficzere súhlasil len s podmienkou, že pôjde o nákup certifikovaných 

športových pomôcok. Pani starostka obce dala pozmeňujúci návrh rozpočtu obce tak, že z kapitálových 

výdavkov (plánovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie za kostolmi) navrhla odrátať sumu  

1.400 € z plánovaných 29.900 €. Celková výška dotácie pre neziskovú organizáciu Sopka Seňa bude 

3.400 €. Ďalej pani starostka obce priblížila žiadosť o dotáciu od organizácie „Šport k radosti“, ktorá  

je zameraná na onkologicky choré deti, kde sú zaregistrované aj deti zo Sene. Pán poslanec Hudák 

poznamenal, že dotácia sa môže dávať iba tým organizáciám, ktoré sídlia v obci a ostatným organizáciám 

môže poskytnúť príspevok. Prítomní poslanci sa dohodli na sume 200 €, ktorá sa takisto použije 

z kapitálových výdavkov predmetnej komunikácie. Po ukončení diskusie sa prešlo k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 25 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na roky 2019 – 2021 v súlade s návrhom.    

Číslo: 25 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 25/V/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 25 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

rozpočet obce a jeho programy na roky 2019 – 2021 v súlade s návrhom. 

 

 

Bod č.9 – Zásady odmeňovania poslancov 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu pani starostka obce navrhla prerokovať sumy za účasť na obecnom zastupiteľstve, 

kde navrhla 40 €, ďalej účasť v komisiách na sumu 15 € a odmenu pre sobášiaceho v prípade 

zastupovania starostky obce na sumu 50 €. Takisto v článku VI. navrhla doplniť bod 4.) schválením 

týchto zásad končí platnosť Zásad odmeňovania poslancov zo dňa 14.12.2015 a otvorila diskusiu 

k tomuto bodu, pričom vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k jej návrhu. Na základe rozporných návrhov  

od poslancov zostala pôvodná suma 25 €, odmena pre členov komisie sa zvyšuje  

na 15 € a pre sobášiacich v prípade zastupovania starostky obce bola navrhnutá suma 40 €. Pani 

poslankyňa Langová ešte navrhla schváliť odmenu aj pre zapisovateľa zápisnice, pričom sa poslanci 

dohodli na sume 25 €.  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 26 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

ruší uznesenie č. 69/VII/2015 zo dňa 14.12.2015 o zásadách odmeňovania poslancov.  

Číslo: 26 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 26/V/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 26 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

r u š í  

uznesenie č. 69/VII/2015 zo dňa 14.12.2015 o zásadách odmeňovania poslancov. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 27 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov.  

Číslo: 27 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 27/V/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 27 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

Zásady odmeňovania poslancov. 

 

Bod č.10 – Schválenie programu odpadového hospodárstva 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu rokovania vysvetlila pani starostka prítomným, že vypracovanie a schválenie 

odpadového hospodárstva je dané legislatívne. Tento program odpadového hospodárstva vypracovala 

externá firma na základe podmienok obce a všetky nami navrhnuté zmeny v príslušnom dokumente boli 

zapracované do dokumentu. Podmienkou je potreba jeho schválenia obecným zastupiteľstvom, a preto je 

zaradená do tohto rokovania.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 28 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje Program odpadového hospodárstva.   

Číslo: 28 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 28/V/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 28 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

Program odpadového hospodárstva. 

 

Bod č.11 – Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania: 

Na začiatku tohto bodu rokovania priblížila pani starostka obce prítomným občanom a poslancom 

plánované projekty a činnosti v roku 2019.  

Išlo o projekt Multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy v Seni, kde pani starostka priblížila, že Úrad 

vlády nám zrušil verejné obstarávanie a stanovili nám vykonanie nového ako aj predloženie stavebného 

projektu s aktualizovaným rozpočtom. Vzhľadom na tieto nové kritériá sa dal vypracovať nový projekt 

a rozpočet, ktorý po aktualizácií cien oproti roku 2015 bol navýšený cca o 25.000 €, čo znamená,  

že celková cena projektu je 89.000 €, kde príspevok od Úradu vlády je cca 39.000 € a spoluúčasť 

vychádza na 50.000 €. Zmenu výdavkov je možné dosiahnuť zníženou cenovou ponukou oproti rozpočtu 

projektanta v realizovanom verejnom obstarávaní, ktoré sa zverejnilo 22.02.2019. 

Ďalej išlo o projekt rekonštrukcie Kultúrneho domu, kde kontrola VO získala pozitívne hodnotenie 

a momentálne prebieha VO na stavebný dozor, čím  sa blížime k podpisu zmluvy so zhotoviteľom DAG 

Slovakia so sídlom v Prešove a k odovzdaniu stavby na realizáciu. Termín odovzdania nám však ešte  

nie je známy, avšak upozornila občanom, že je potrebné rátať tento rok s obmedzenou možnosťou 

využívania priestorov Kultúrneho domu. 

Ďalším projektom je Denný stacionár, kde bol zámer schválený a v týchto dňoch sa podáva žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia a následne sa podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Ďalej 

priblížila Opravu strechy na Dome Nádeje, kde havarijný stav spôsobil zatekanie v zadnej časti a ktorá  

si vyžaduje nutnú opravu, pričom výdavky boli zahrnuté aj v rozpočte obce. Ďalším zámerom je aj Sklad 

CO, ktorý sa rieši žiadosťou o vydanie dodatočného povolenia, ktorému predchádzalo vypracovanie 

projektu, protipožiarnej správy, revíznej správy elektriky, statický posudok a vypracovanie 

geometrického plánu. Nasledovať bude kolaudácia, pridelenie súpisného čísla a zápis na katastrálnom 

úrade. Dodala, že týmto projektom sa vlastne legalizuje existujúca nelegálna stavba obce, aby nebolo 

nutné ju odstrániť, nakoľko búracie práce sú značne nákladné.  

Ďalej ide o Opravu miestnej komunikácie, prepojenie kanalizácie pod potokom, osadenie prietokomera 

podľa podmienok obce Kechnec a napojenie bytoviek na kanalizáciu pri základnej škole, kde je však 

potrebné vypracovať projekt elektriky na prietokomer a jeho zakúpenie.  

Ďalej je to Cyklotrasa Nová Seňa, kde je predpoklad výzvy o 2 mesiace a do konca tohto roka  

aj vyhodnotenie projektového zámeru.  

V neposlednom rade aj Rekonštrukcia odborných učební v Základnej škole, zelená stena, kde sa získalo 

15.000 € na oplotenie a 6.500 € na výstavbu zelene. Ďalej je to javisková technika, kde sa rieši získanie 

finančných prostriedkov na dobudovanie javiskovej techniky a nakoniec sa jedná o Materskú školu,  

kde je potrebný nákup a montáž žalúzií na strešné okná v Materskej škole v sume 2.000 €.  

Po priblížení projektov v obci Seňa sa pani starostka vrátila k žiadosti od pána poslanca Ing. Štefana 

Čamaja o doplnenie bodov programu o zmenu rokovacieho poriadku a návrh na voľbu členov finančnej 

komisie. Vyzvala pána poslanca, aby priblížil ostatným poslancom jeho návrh. Pán poslanec Čamaj 

predložil návrh k doplneniu rokovacieho poriadku obce Seňa, pričom s ním súhlasili aj ostatní poslanci 

a pán poslanec Ficzere ešte dodal, že chce do rokovacieho poriadku zahrnúť aj to, aby všetci poslanci boli 

povinne zaviazaní potvrdiť svoju účasť na obecnom zastupiteľstve vopred akýmkoľvek spôsobom 
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a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 29 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje doplnenie rokovacieho poriadku obce Seňa: 

- §11 ods. 4 nahradiť textom „Materiály rozpošle starosta všetkým poslancom 

najneskôr 7 dní pred plánovaným zasadnutím na ich elektronické poštové 

adresy. V prípade mimoriadneho zasadnutia sa tento termín môže skrátiť na 48 

hodín.“ 

- v §16 ods. 1 textom „Ak je obecné zastupiteľstvo konané v pracovný deň, 

stanoví sa čas konania zasadnutia najskôr na 17:00 hod.“ 

- v §16 doplnenie nového odstavca č. 6 s textom: „Starosta zabezpečí 

informovanie občanov o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva minimálne 

3 kalendárne dni pred ich konaním vyhlásením v obecnom rozhlase 

a umiestnením informácie na webovej stránke obce v časti Úvodná stránka." 

- poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní vopred oznámiť svoju účasť  

na zasadnutí obecného zastupiteľstva 48 hodín pred plánovaným zasadnutím 

starostke obce a to akýmkoľvek spôsobom.  

Číslo: 29 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 29/V/2019 

Schválené hlasovaním č. 29 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

doplnenie rokovacieho poriadku obce Seňa: 

- §11 ods. 4 nahradiť textom „Materiály rozpošle starosta všetkým poslancom najneskôr 7 dní pred 

plánovaným zasadnutím na ich elektronické poštové adresy. V prípade mimoriadneho zasadnutia 

sa tento termín môže skrátiť na 48 hodín.“ 

- v §16 ods. 1 textom „Ak je obecné zastupiteľstvo konané v pracovný deň, stanoví sa čas konania 

zasadnutia najskôr na 17:00 hod.“ 

- v §16 doplnenie nového odstavca č. 6 s textom: „Starosta zabezpečí informovanie občanov 

o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva minimálne 3 kalendárne dni pred ich konaním 

vyhlásením v obecnom rozhlase a umiestnením informácie na webovej stránke obce v časti 

Úvodná stránka." 

- poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní vopred oznámiť svoju účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 48 hodín pred plánovaným zasadnutím starostke obce a to akýmkoľvek spôsobom. 

 

 

Zápis z rokovania 

Ďalšou doplňujúcou žiadosťou pána poslanca Čamaja bol návrh a voľba členov finančnej komisie,  

kde predniesol svoj návrh uznesenia, s ktorým poslanci súhlasili a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 30 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje členov finančnej komisie v nasledovnom zložení: Dana Figmiková, Marta 

Buhlová, Marta Murová.  

Číslo: 30 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 6 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 30/V/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 30 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

členov finančnej komisie v nasledovnom zložení: Dana Figmiková, Marta Buhlová, Marta Murová. 

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode ešte pán poslanec Hudák navrhol aj členov komisie pre šport a športové a voľnočasové 

aktivity, s ktorými súhlasili všetci prítomní poslanci a prešlo sa k samotnému hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 31 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje členov komisie pre šport a voľnočasové aktivity v nasledovnom zložení: 

Marián Čonka, Róbert Spišák, Róbert Harbuľák, Pavol Dubecký.  

Číslo: 31 Schválený: ÁNO Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 31/V/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 31 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

členov komisie pre šport a voľnočasové aktivity v nasledovnom zložení: Marián Čonka, Róbert Spišák, 

Róbert Harbuľák, Pavol Dubecký 

 

Zápis z rokovania 

V rámci tohto bodu rokovania navrhol pán poslanec Hudák oboznámiť prítomných občanov 

o Polmaratóne v obci Seňa. Pani starostka priblížila, že sa stretla s prezidentom maratónskeho klubu 

a s riaditeľom preteku, pričom posledný verdikt bol, že nemajú záujem investovať do tohto preteku, 

nakoľko počet bežcov nemá vôbec stúpajúcu tendenciu a chcú podporovať preteky, ktoré majú vyššiu 

účasť, teda mestské preteky. Každoročne sme ako obec prispievali sumu 3.000 € a maratónsky klub  

6.000 € plus je k tomu potrebná ešte ďalšia práca ako získavanie povolení a pod. Záverom teda bolo,  

že nechcú investovať do nášho Polmaratónu a ponechajú na naše rozhodnutie, či budeme tento pretek 

celý financovať z vlastných zdrojov, čo nie je možné vzhľadom na náš rozpočet. Dodala ešte,  

že spúšťačom všetkého bola polícia, ktorá sa vyjadrila, že tento rok nepodporí tento pretek v sobotu.  

Ide o skutočne veľké investície pre malú časť nášho obyvateľstva a preto navrhla, že by bolo vhodné 

pouvažovať o ponechaní Minimaratónu. Pán poslanec Hudák takisto potvrdil slová pani starostky obce, 

ktorý sa tiež stretol s prezidentom maratónskeho klubu. Navrhol zorganizovať miestny pretek v okolitých 

dedinách, pri ktorých mu prezident maratónskeho klubu prisľúbil pomoc pri registrácií súťažiacich  

aj nejakú finančnú výpomoc a dodal, že je to už len na rozhodnutí poslancov. Pán poslanec Szabo  

sa informoval akým druhom preteku je miestny pretek, na čo mu pani starostka odpovedala,  

že ide o pretek na ceste druhej a tretej triedy a dodala, že ak ide o uzáveru cesty prvej triedy, tak je tam 

riziko z hľadiska bezpečnosti, nie sú s tým dobré skúsenosti a preto polícia má výhrady. A čo sa týka 

maratónskeho klubu, naša obec pre nich nie je zisková, nakoľko máme 250 bežcov a 70 korčuliarov 

a nemáme stúpajúcu tendenciu, čo znamená, že im nemáme čo viac ponúknuť. Vyzvala poslanca Hudáka, 

že v prípade záujmu o nejaký pretek je potrebné promptne zareagovať, nakoľko je potrebné vybaviť 

okolo preteku množstvo náležitostí (získať povolenia, určiť garanta) a je to aj na vôli poslancov.  

Pán poslanec Hudák mal nápad spojiť sa s okolitými obcami ako Kechnec a Milhosť a zorganizovať 

pretek vo vzájomnej spolupráci, kde by bol štart každý rok v inej obci na slávnosti Dňa obce.  
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Pani starostka priblížila aj problematiku židovského cintorína, kde Židia riešia s právnikom obce prevod 

vlastníctva na ich komunitu a vyzvalo naše obecné zastupiteľstvo k vyjadreniu sa k duplicitnému 

vlastníctvu židovského cintorína. Kontrolór obce je rezolútne proti, nakoľko ide o obecný majetok. 

Právnik zaujal postoj, že existuje súdny precedens, ktorý potvrdzuje, že Židia dostali od obcí cintorín  

do vlastníctva bezodplatne. Právny zástupca obce má názor, že súdny spor určite prehráme a kontrolór 

tvrdí, že na odovzdanie potrebujeme súdne rozhodnutie, čo znamená, že musí byť právny titul  

na odovzdanie nášho vlastníctva. Právnik vyžaduje vyjadrenie od obecného zastupiteľstva, aby mohol 

podať informáciu židovskej komunite ako ďalej s majetkom. Otvorila diskusiu k tomuto bodu, pričom 

vyzvala aj občanov na vyjadrenie svojho názoru. 

Pán Kolivoško sa vyjadril k tejto problematike a povedal, že židovský cintorín bol od roku  

1944 majetkom Židovskej náboženskej obci v Seni a v súčasnosti neexistuje žiadna súkromná  

ani právnická osoba, ktorá by podala návrh na súd a týmto spôsobom sa cintorín stal majetkom obce. 

Dodal, že by bolo hlboko nemorálne, aby sme sa ako obec právnou cestou bránili voči tomu, aby sme 

odovzdali tento majetok, nakoľko vlastníkom tohto majetku je od 18. storočia Židovská náboženská obec, 

čo je zapísané aj na katastrálnom úrade. Aj pre obec je tento majetok záťaž, nakoľko sa o to musíme 

starať, ale aj hanba právne sa brániť a žiadať niečo, čo nie je naše. Pani starostka odpovedala, že tu nejde 

o to, že my im to nechceme dať, ale z hľadiska právneho titulu je tu rozpor medzi kontrolórom obce, 

ktorý tvrdí, že sa obecného majetku nemôžeme vzdať a ani zbaviť a Židovská náboženská obec to musí 

získať právnym titulom a medzi právnikom, ktorý tvrdí, že v dôsledku súdnych precedensov tento spor 

prehráme. Pán Kolivoško ešte ozrejmil situáciu, kedy bola katolícka cirkev majetkom štátu a dodal,  

že táto vec je presne taká absurdná ako bola v minulosti, kedy boli poslanci náchylní súdne sa brániť voči 

odovzdaniu a upozornil, aby k takejto situácií opäť nedošlo.  

 

Bod č. 12 – Diskusia 

Pán Solár sa vrátil v diskusii k oprávneným a neoprávneným výdavkom obce v rámci projektov 

a k projektu centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa. Pýtal sa, prečo ako obec  

sme nepožiadali o spolufinancovanie 5 % Košický samosprávny kraj a tým by mohla obec ušetriť  

50.000 € na spoluúčasti. Pani starostka obce na to odpovedala, že CIZS je projekt, ktorý sa riešil koncom 

decembra veľmi rýchlo a potrebovali sme promptne zareagovať, aby bol náš projekt zaradený a dodala,  

že pokiaľ má vedomosť, tak KSK po schválení svojho rozpočtu neschvaľuje ďalšie spoluúčasti a taktiež 

uviedla, že doposiaľ nezaregistrovala informáciu, že KSK môže byť zúčastnená na spolufinancovaní 

projektu. Zároveň sa opýtala pána Solára, poslanca KSK, prečo s touto informáciou prichádza až teraz.   

Pán Kolivoško sa zaujímal aj o verejný vodovod, ktorý bol odpredaný VVS ako je to s fakturáciou, 

nakoľko občania majú zmluvu s VVS a z právneho hľadiska obec už nemá právo fakturovať občanom 

odber pitnej vody. Pani starostka odpovedala, že ide o dohodu medzi VVS a našou obcou, nakoľko 

zmluva o odpredaji a prevode verejného vodovodu prechádza kontinuálne a ide o dlhodobý proces.  

Pán Kolivoško si vyžiadal byť písomne oboznámený s vyjadrením vodárne, čo sa týka odpredaja 

vodovodu a fakturácie odberu pitnej vody.  

Pani Krešáková sa informovala ohľadom rekonštrukcie miestnej komunikácie na jej ulici a o dobudovaní 

vodovodu a kanalizácie. Pani starostka odpovedala, že rekonštrukcia miestnej komunikácie nie je možná, 

pokiaľ nie je dobudovaná kanalizácia a vodovod a dodala, že obec podala žiadosť na Ministerstvo 

životného prostredia na dobudovanie kanalizácie do celej obce vo výške 5.000.000 €. Pani poslankyňa 

Langová dodala, že obec Seňa na dobudovanie celej kanalizácie finančné prostriedky dostala  

pred 25 rokmi, avšak kanalizácia nebola dobudovaná, a preto bude v súčasnej dobe náročnejšie tieto 

finančné prostriedky opätovne získať. Pani starostka dodala, že v súčasnosti máme podané dva projekty 

a to na Environmentálnom fonde vo výške 200.000 € do konca októbra na časť lokality (300 m) Nová 

Seňa, pričom ešte žiadna obec takýto vysoký finančný príspevok nedostala. A druhú na MŽP, kde pani 

JUDr. Kubišová nás oboznámila so skutočnosťou, že toto obdobie Seňa finančné prostriedky nedostane, 

nakoľko preferujú ochranu vôd v lokalite Žitný ostrov a to len po jednotlivých vetvách, o ktorých 

rozhoduje Ministerstvo životného prostredia jednotlivo.  

Pán Berta poznamenal, že Polmaratón v obci bol jedinou akciu, ktorá prezentovala našu obec 

a k bezpečnosti a premávke poznamenal, že by bolo vhodné dať nejaké obmedzenia na prechod kamiónov 

cez našu obec a mali by na to používať vybudovanú rýchlo cestu, ktorá bola budovaná práve na tento 

účel. Ohľadom kanalizácie v obci len dodal, že veľa občanov púšťa na čierno odpad a nepoužívajú 

kanalizáciu aj napriek tomu, že vetva a prípojka je zrealizovaná a nie je to spravodlivé voči občanom, 
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ktorí poctivo za túto službu platia. Pani Buhlová poznamenala, že je potrebné vyzvať občanov,  

ktorí nie sú napojení alebo nepoužívajú kanalizáciu, aby predložili raz ročne doklad o odvoze splaškov  

na Obecný úrad.  

 

Bod č. 13 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa pani starostka poďakovala všetkým prítomným poslancom  

a občanom za účasť a ich pozornosť. 

 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

            

  Meno 2/22 6/23 7/24 8/25 9/26 9/27 10/28 11/29 11/30 11/31 

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

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

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA 

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

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

Ľudmila Pillárová N ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková N N 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 

 

 

 

 

....................................................... 
        Ing. Marcela Gallová 

      

 

Zapisovateľka: 

 

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

               

Overovatelia:      

 

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

  

 

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


