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   OBEC  SEŇA 

Seňa 200, 044 58 Seňa, Slovenská republika 

IČO 00324698 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z riadneho zasadnutia zastupiteľstva v Seni, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 27.06.2018 o 17:00 

 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Mgr. Miroslav Bačenko volený člen samosprávy neprítomný - neospravedlnený - 

Marta Bárányová volený člen samosprávy prítomná 17:03 – 17:50 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy neprítomný - ospravedlnený - 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy neprítomná - ospravedlnená - 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 17:03 – 17:50 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 17:03 – 17:50 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:03 – 17:50 

JUDr. Marta Probalová volený člen samosprávy prítomná 17:03 – 17:50 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy prítomný 17:03 – 17:50 

 

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 na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli prítomní šiesti poslanci 

obecného zastupiteľstva. Pani poslankyňa Mgr. Domonkošová a pán poslanec Ing. Štefan Čamaj, svoju 

účasť na zasadnutí OcZ vopred ospravedlnili, účasť neospravedlnil pán poslanec Ing. Mgr. Bačenko. Pani 

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

Mgr. Martina Vargová a za overovateľov zápisnice boli určení pani poslankyňa JUDr. Marta Probalová 

a pán poslanec Jozef Hudák.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia a kontrola uznesení 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 

 

1.  Otvorenie, (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice). 
2.  Schválenie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5. Schválenie komunitného plánu obce Seňa. 

6. Schválenie vecného bremena pre podperné body VSD, a.s.  

7. Rôzne. 

8. Diskusia. 

9. Záver 
 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 149 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke.  

Číslo: 149 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 149/VI/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 149 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 3 –Kontrola uznesení 

 

Pani starostka obce prečítala uznesenia prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.06.2018: 

 

Správa č. 6/2018 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 19.06.2018  - ku dňu 27.06.2018. 

 

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. 139/V/2018 až 148/V/2018. 

Uznesenie č. 139/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 140/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje príspevok vo výške 26 700,-Eur  

na spolufinancovanie projektu – Multifunkčné ihrisko v Základnej škole, Seňa 507. 

 

Uznesenie č. 141/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2018 v súlade s návrhom. 
 

Uznesenie č. 142/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2018 v súlade s návrhom.   
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Uznesenie č. 143/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

záverečného účtu obce za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 144/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad; 

b) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 103.834,08,-Eur do 

rezervného fondu obce. 

 

Uznesenie č. 145/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje využívanie asfaltovej plochy  

za Kultúrnym domom za účelom prevádzkovania motoškoly za úhradu 10,-Eur za deň používania na 

predmetné účely pre pána Ľuboša Bražinu.     

 

Uznesenie č. 146/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vykonanie úkonov pre odstránenie stavby „Jasle, práčovňa“ na 

parcele č. 300/1 z dôvodu nevyhovujúceho stavu, rozpadávania sa, zamočenia a všeobecného ohrozenia 

poškodením stavby jej vekom a poveternostnými vplyvmi. Uvoľnený pozemok bude následne predmetom 

projektového zámeru vybudovania „Denného stacionára“  

pre 12 osôb.   
 

Uznesenie č. 147/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vykonanie úkonov pre odstránenie stavby „Fedákov dom“ na 

parcele č. 41 v katastrálnom území Seňa z dôvodu nevyhovujúceho stavu, rozpadávania sa, zamočenia 

a všeobecného ohrozenia poškodením stavby jej vekom a poveternostnými vplyvmi. Následne bude 

uvoľnený pozemok predmetom budúceho plánovaného projektového zámeru, ktorý zatiaľ nie je presne 

špecifikovaný. 
 
Uznesenie č. 148/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

a) predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Zriadenie denného stacionára 

v obci Seňa realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce na parcele č. 

300/1 v katastrálnom území Seňa; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, t.j. rozdielu celkových 

oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

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 nikto z poslancov obecného zastupiteľstva neprihlásil o slovo, a preto  

sa prešlo k ďalšiemu bodu rokovania.  
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Bod č. 5 – Schválenie komunitného plánu obce Seňa 
 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Szabo k tomuto bodu rokovania a po preštudovaní materiálov podotkol,  

že vo vypracovanom komunitnom pláne nie sú správne stanovení susedia našej obce. Pani poslankyňa 

JUDr. Probalová sa zaujímala, či terénne sociálnej pracovníčky obce vykonávajú činnosti, ktoré  

sú uvedené v predmetnom komunitnom pláne, na čo pani starostka obce odpovedala, že všetko,  

čo je v ňom uvedené majú terénne sociálne pracovníčky v náplni práce, čo znamená, že je to z ich strany 

aj vykonávané.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 150 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa.   

Číslo: 150 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 150/VI/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 150 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa. 

 

 

Bod č. 6 – Schválenie vecného bremena pre podperné body VSD, a.s. 

 
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 problematiku a poskytla 

im aj potrebné materiály, ktoré im vysvetlila. Oboznámila ich, že ide o dve zmluvy, pričom jedna z nich 

je bezodplatne a tá druhá odplatne za 576,-Eur a nedá sa zmeniť. Takisto im vysvetlila, že VSD zaplatí 

obci preto, lebo obec Seňa im poskytla vecné bremeno a peniaze sa za to dostávajú jednorazovo. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 150 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje Zmluvu č. 1128/3030/2018 o zriadení vecného bremena v prospech 

Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (oprávnený), strpieť 

umiestnenie elektro – energetického zariadenia na parcele E KN č. 3509 a parcely C KN 

č. 521 v rozsahu geometrických plánov č. 3/2016, č. 43/2016, č. 44/2016,  

č. 409/2015, č. 412/2015, č. 442/2015. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 



5 

 

Oprávnený za zriadenie vecného bremena poskytne jednorazovú náhradu obci Seňa  

za obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške 576,-Eur. 

Číslo: 150 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 150/VI/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 150 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

Zmluvu č. 1128/3030/2018 o zriadení vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., 

Mlynská 31, 042 91 Košice (oprávnený), strpieť umiestnenie elektro – energetického zariadenia na 

parcele E KN č. 3509 a parcely C KN č. 521 v rozsahu geometrických plánov č. 3/2016, č. 43/2016,  

č. 44/2016, č. 409/2015, č. 412/2015, č. 442/2015. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Oprávnený 

za zriadenie vecného bremena poskytne jednorazovú náhradu obci Seňa za obmedzenie užívania 

nehnuteľnosti vo výške 576,-Eur. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 151 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje Zmluvu č. 1129/3030/2018 o zriadení vecného bremena v prospech 

Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (oprávnený), 

strpieť umiestnenie elektro – energetického zariadenia na parcele C KN  

č. 3515/1,  parcely C KN č. 436 a parcely C KN č. 521/1 v rozsahu 

geometrického plánu č. 410/2015. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
Číslo: 151 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 151/VI/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 151 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

Zmluvu č. 1129/3030/2018 o zriadení vecného bremena v prospech Východoslovenskej 

distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (oprávnený), strpieť umiestnenie  

elektro – energetického zariadenia na parcele C KN č. 3515/1,  parcely C KN č. 436 a parcely  

C KN č. 521/1 v rozsahu geometrického plánu č. 410/2015. Vecné bremeno sa zriaďuje 

bezodplatne. 

 
 

Bod č. 7 – Rôzne  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V bode rôzne pani starostka obce priblížila žiadosť spoločnosti B-Imper o výmenu okenného otvoru za 

dverné zo strany hlavnej ulice, ktorý bude používať na predaj zmrzliny. Pani poslankyňa JUDr. Probalová 
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len poznamenala, že by bolo vhodné vytvoriť aj dodatok ku zmluve, aby sa po ukončení zmluvy dalo 

všetko do pôvodného stavu, pričom mu nebudú vrátené peniaze za rekonštrukciu miestností v budove. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 153 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje spoločnosti B-Imper úpravu priestorov z východnej časti budovy so súpisným 

číslom 199 na parcele č. 15 registra C a to výmenu okenného otvoru za dverný.  

Číslo: 153 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 153/VI/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 153 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

spoločnosti B-Imper úpravu priestorov z východnej časti budovy so súpisným číslom 199 na parcele  

č. 15 registra C a to výmenu okenného otvoru za dverný.  

 

Bod č. 8 – Diskusia 

 

V tomto bode rokovania sa nikto z prítomných poslancov obecného zastupiteľstva neprihlásil o slovo, 

a preto sa prešlo k poslednému bodu rokovania.  

 

Bod č. 9 – Záver   

 

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

a ich pozornosť. 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

       

  Meno 2/149 5/150 6/151 6/152 7/153 

 Ing. Mgr. Miroslav Bačenko N N N N N  

 Marta Bárányová ZA ZA ZA ZA ZA 

 Ing. Štefan Čamaj N N N N N 

 Mgr. Katarína Domonkošová N N N N N 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA 

 JUDr. Marta Probalová ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA 

……………………………… 
  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:      

 

JUDr. Marta Probalová                                                                ............................................ 

  

 

Jozef Hudák                                                                                        ............................................ 


