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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 28.10.2020 o 18:00 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 18:15 – 21:24 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 18:15 – 21:24 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 18:15 – 21:24 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 18:15 – 21:24 

Jozef Hudák volený člen samosprávy neprítomný - 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:15 – 21:24 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 18:15 – 21:24 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 18:15 – 21:24 

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 siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. Svoju neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vopred 

ospravedlnili pán poslanec Jozef Hudák a pani poslankyňa MUDr. Andrea Vašková. Pani starostka obce 

konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Martina Horňáková 

a za overovateľov zápisnice boli určení pán poslanec Gabriel Ficzere a pán poslanec Ing. Štefan Čamaj.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

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

3. Kontrola uznesení. 

4. Konsolidovaná výročná správa. 

5. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce Seňa k 30.06.2020. 

6. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc zo štátneho rozpočtu. 

7. Rozpočtové opatrenie. 

8. Informácia o delegovaní za člena rady školy ZŠ Seňa a MŠ Seňa. 

9. Žiadosť o kompenzáciu nákladov za kanalizačnú prípojku (p. Ihnát, p. Harbuľák). 

10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného majetku (p. Kušnírová). 

11. Rôzne. 

12. Diskusia. 

13. Záver.    

 
Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 114 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

s pozmeňujúcim návrhom. 

Číslo: 114 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 114/IV/2020 

 

Schválené hlasovaním č. 114 

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 05.08.2020: 

 

Správa č. 4/2020 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 05.08.2020  - ku dňu 28.10.2020. 

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. 98/III/2020 až 113/III/2020. 
 

Uznesenie č. 98/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva s pozmeňujúcim 

návrhom.   

 

Uznesenie č. 99/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2020. 

 

Uznesenie č. 100/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie informácie o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 

v zmysle predloženého protokolu č. Z-002920/2020/1090/KMD zo dňa 11.06.2020.  

 

Uznesenie č. 101/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zámer odpredaja obecného majetku – parcely registra „C“ č. 390/1 – 

vodná plocha, katastrálne územie Seňa, vedená na LV č.  11001 pre p. Ladislava Molnára, nar. 30.03.1957, bytom 

Seňa 86, 044 58 Seňa.  
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Uznesenie č. 102/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 499,93 € pre pána 

Róberta Feča, vlastníka nehnuteľnosti so súpisným číslom 272, bytom Kechnec 153, 044 58 Seňa. 

 

Uznesenie č. 103/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 775,11 € pre pána 

Juraja Girmana, bytom Seňa 253, 044 58 Seňa.  

 

Uznesenie č. 104/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie časti parcely registra 

„C“ s parcelným číslom 1295/6 vedenej na LV č. 820 v katastrálnom území Seňa vo výmere 250 m
2
. 

 

Uznesenie č. 105/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na odčlenenú parcelu registra „C“ 

s parcelným číslom 1295/6 vedenej na LV č. 820 v katastrálnom území Seňa vo výmere 250 m
2
. 

 

Uznesenie č. 106/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 550 m2 

v katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti v podiele 21/40, 

ktorým je predávajúci Pavel Kováč, nar. 24.11.1962, bytom 076 03 Hraň. Kúpna cena bola určená znaleckým 

posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným 

číslom 912457.  

 

Uznesenie č. 107/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 550 m2 

v katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti v podiele 1/60, ktorým 

je predávajúci František Oravec, nar. 25.05.1971, bytom 044 57 Haniska 254. Kúpna cena bola určená znaleckým 

posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným 

číslom 912457.  

 

Uznesenie č. 108/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 550 m
2 

v 

katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti v podiele 101/600, 

ktorým je predávajúci AGRO OR, s.r.o., IČO: 36568732, Hospodársky dvor Gyňov, 044 14 Gyňov 193. Kúpna 

cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom v odbore 

„Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457.  

 

Uznesenie č. 109/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 550 m
2 

v 

katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti v podiele 3/600, ktorým 

je predávajúci Mária Folberthová, rod. Križanová, nar. 09.09.1955, bytom Ulica Slobody č. 19, 040 11 Košice. 

Kúpna cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom 

v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457. 
 

Uznesenie č. 110/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 550 m
2 

v 

katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti v podiele 3/600, ktorým 

je predávajúci Pavol Križan, nar. 11.11.1956, bytom Čordáková 24, 040 23 Košice. Kúpna cena bola určená 

znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom v odbore „Stavebníctvo“ pod 

evidenčným číslom 912457.  

 

Uznesenie č. 111/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 550 m
2 

v 

katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti v podiele 11/200, 

ktorým je predávajúci Ing. Mária Mandelíková, rod. Vesterová, nar. 17.11.1950, bytom E. Rotha 5, 048 01 Rožňava. 

Kúpna cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom 

v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457.  

 

Uznesenie č. 112/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 550 m
2 

v 
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katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti v podiele 75/600, 

ktorým je predávajúci Silvia Čižmárová, rod. Valková, nar. 31.08.1982, bytom Jantárová 1506/4, 040 01 Košice. 

Kúpna cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom 

v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457. 

 

Uznesenie č. 113/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 550 m
2 

v 

katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti v podiele 60/600, 

ktorým je predávajúci Václav Sedlák, nar. 27.06.1953, bytom 044 58 Kechnec 143. Kúpna cena bola určená 

znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom v odbore „Stavebníctvo“ pod 

evidenčným číslom 912457.  

 
Bod č. 4 – Konsolidovaná výročná správa 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Konsolidovaná výročná správa hodnotí dianie, činnosť i hospodárenie obce a podáva verný obraz o jej 

fungovaní. V tomto bode rokovania sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil o slovo a prešlo sa 

k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 115 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Seňa 

za rok 2019. 

Číslo: 115 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 115/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 115 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

Konsolidovanú výročnú správu obce Seňa za rok 2019.  

.        

Bod č. 5 – Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce Seňa k 30.06.2020.   

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 
Zápis z rokovania 

V zmysle zákona obec predkladá monitorovaciu správu plnenia programov. Monitorovacia správa 

poskytuje prehľad plnenia rozpočtu podľa jednotlivých programov.   

 
Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 116 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia 

programového rozpočtu obce Seňa k 30.06.2020.    

Číslo: 116 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 116/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 116 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce Seňa k 30.06.2020.  

 

Bod č. 6 – Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc zo štátneho rozpočtu.   

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania priblížila, že poslancom bolo zaslané stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu. Priblížila tiež, že z dôvodu 

koronakrízy bol nielen v našej obci, ale aj v iných obciach výpadok podielových daní, pričom v našej obci 

bol tento výpadok vyčíslený na sumu 46.027 €. Každá obce má teraz možnosť požiadať o návratnú 

finančnú dotáciu zo štátneho rozpočtu, pričom prvá splátka tohto bezúročného úveru nastane až v roku 

2024. Obec môže rozhodnúť, kde sa tieto financie použijú, podmienkou však je použiť ich do konca tohto 

roka, a preto sa rozhodlo že sa použijú na tarifné platy. Financie, ktoré boli nakumulované na tarifné platy 

vyberieme a budeme mať ich ako prebytok z hospodárenia a dáme ich do rezervného fondu a použijú sa 

budúci rok na niečo, čo sa bude v tom čase realizovať /asfaltovanie cesty pri Základnej škole 

a vyasfaltovanie plochy na parkovanie pred školou/. Pán poslanec Szabo súhlasil s finančnou výpomocou 

a dodal, že je potrebné to využiť. Po vyzvaní na vyjadrenie názoru všetci poslanci súhlasili a prešlo sa 

k hlasovaniu.   
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 117 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prijatie bezúročnej návratnej finančnej 

výpomoci zo štátneho rozpočtu vo výške 46.027 €.   
Číslo: 117 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 117/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 117 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu vo výške 46.027 €.  

 

Bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Rozpočtové opatrenie je výsledkom presunov finančných prostriedkov z dôvodu zmien realizácie 

projektov alebo zmien v príjmových a výdavkových položkách ako boli pôvodne naplánované. Pán 

poslanec Ing. Čamaj sa informoval o zmenách v kapitálových príjmoch, konkrétne v príjme z predaja. 

Pani starostka odpovedala, že išlo o predaj motorového vozidla značky Škoda Fabia a to konkrétne  
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je príjem za likvidáciu predmetného automobilu. Pán poslanec Ing. Čamaj  sa zaujímal aj o bežné 

výdavky, kde sa financie presunuli na všeobecný materiál. Pani starostka priblížila, že ide o darčeky  

pre dôchodcov a pre každú domácnosť, nakoľko sa v tomto roku nekonala ani sa konať nebude žiadna 

spoločenská akcia. Konkrétne ide o balíčky od nášho lekárnika pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca 

úcty k starším a o kalendáre na rok 2021 pre každú domácnosť v obci. Takisto bol dotaz v kapitálových 

výdavkoch, konkrétne ohľadom II. etapy vybudovania kanalizačnej prípojky – pani starostka podala 

vysvetlenie, že bolo potrebné dvakrát vyhlásiť súťaž na vybudovanie kanalizačnej prípojky, nakoľko  

sa najprv urobilo deväť prípojok a v druhom kole trinásť prípojok a zahrnuté sú aj v kapitálových 

výdavkoch vjazdy z cyklochodníka.    
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 118 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 obce Seňa.    
Číslo: 118 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 118/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 118 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 obce Seňa.  

 

Bod č. 8 – Informácia o delegovaní za člena rady školy ZŠ Seňa a MŠ Seňa.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania priblížila, že v súčasnosti končí volebné obdobie pre 

členov Rady školy. Pán Ficzere a pán Szabo nemajú záujem naďalej pôsobiť v rade školy, a preto navrhla 

nasledujúcich členov do rady školy ZŠ Seňa – Jozefa Hudáka, Silviu Langovú, Ľudmilu Pillárovú a Evu 

Šostákovú a prešlo sa k hlasovaniu.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 119 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa deleguje za členov rady školy Základnej školy za obec 

Seňa p. Jozefa Hudáka, p. Silviu Langovú, p. Ľudmilu Pillárovú a p. Evu Šostákovú.  
Číslo: 119 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 119/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 119 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

d e l e g u j e  

za členov rady školy Základnej školy za obec Seňa p. Jozefa Hudáka, p. Silviu Langovú, p. Ľudmilu 

Pillárovú a p. Evu Šostákovú.   

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka za členov rady školy Materskej školy Seňa navrhla p. Katarínu Domonkošovú a p. Štefana 

Čamaja a prešlo sa k hlasovaniu.  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 120 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa deleguje za členov rady školy Materskej školy za obec 

Seňa p. Mgr. Katarínu Domonkošovú a p. Ing. Štefana Čamaja.  
Číslo: 120 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 120/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 120 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

d e l e g u j e  

za členov rady školy Materskej školy za obec Seňa p. Mgr. Katarínu Domonkošovú a p. Ing. Štefana 

Čamaja.  

 

Bod č. 9 – Žiadosť o kompenzáciu nákladov za kanalizačnú prípojku  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na Obecný úrad v Seni sme obdržali tri žiadosti o kompenzáciu nákladov za kanalizačnú prípojku.  

Prvá žiadosť bola od p. Štefana Ihnáta, bytom Seňa 567 vo výške 320 €.  

Druhá žiadosť bola od p. Róberta Harbuľáka, bytom Seňa 645, 044 58 Seňa vo výške 750 €. 

Tretia žiadosť bola od p. Františka Barányiho, bytom Seňa 345 vo výške 434,24 €.   

Po preštudovaní materiálov sa prešlo k hlasovaniu. 
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 121 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku 

vo výške 320 € pre pána Štefana Ihnáta, bytom Seňa 567, 044 58 Seňa.  
Číslo: 121 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 121/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 121 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 320 € pre pána Štefana Ihnáta, bytom Seňa 567,  

044 58 Seňa.   

 

 

 Hlasovanie číslo 122 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku 

vo výške 750 € pre pána Róberta Harbuľáka, bytom Seňa 645, 044 58 Seňa.  
Číslo: 122 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 122/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 122 
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Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 750 € pre pána Róberta Harbuľáka, bytom Seňa 645,  

044 58 Seňa.   

 

 

 Hlasovanie číslo 123 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku 

vo výške 434,24 € pre pána Františka Barányiho, bytom Seňa 345, 044 58 Seňa.  
Číslo: 123 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 123/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 123 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 434,24 € pre pána Františka Barányiho, bytom Seňa 

345, 044 58 Seňa.   

 

 

Bod č. 10 – Žiadosť o odkúpenie časti obecného majetku (p. Kušnírová, p. Molnár)  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania priblížila žiadosť o odkúpenie časti obecného 

majetku p. Kušnírovej, ktorá podala žiadosť už dávnejšie, ale neprerokovala sa, nakoľko poslanci 

obecného zastupiteľstva si potrebovali túto obecnú parcelu overiť priamo v teréne. Pani Kušnírová bude 

vyzvaná, aby doplnila geometrický plán, ktorý nechá vypracovať na vlastné náklady a prešlo sa 

k hlasovaniu.  
 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 124 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zámer odpredaja obecného majetku – 

parcely registra „E“ č. 600 – ostatná plocha, katastrálne územie Seňa, vedená na LV č. 

820 pre p. Martinu Kušnírovú, nar. 20.04.1975, bytom Seňa 216, 044 58 Seňa.   
Číslo: 124 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 124/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 124 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

zámer odpredaja obecného majetku – parcely registra „E“ č. 600 – ostatná plocha, katastrálne územie 

Seňa, vedená na LV č. 820 pre p. Martinu Kušnírovú, nar. 20.04.1975, bytom Seňa 216, 044 58 Seňa.   

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce takisto ozrejmila žiadosť p. Molnára o odkúpenie časti, pričom prítomných poslancov 

informovala, že schválený zámer odpredaja bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce po 

dobu 15 dní a prešlo sa k samotnému hlasovaniu.  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 125 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj obecného majetku – parcely 

registra „C“ č. 390/1 vo výmere 29 m
2 

– vodná plocha, katastrálne územie Seňa, vedená 

na LV č. 11001 pre p. Ladislava Molnára, nar. 30.03.1957, bytom Seňa 86, 044 58 Seňa 

ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 10 €/m
2
.    

Číslo: 125 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 125/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 125 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

odpredaj obecného majetku – parcely registra „C“ č. 390/1 vo výmere 29 m
2 
– vodná plocha, katastrálne 

územie Seňa, vedená na LV č. 11001 pre p. Ladislava Molnára, nar. 30.03.1957, bytom Seňa 86, 044 58 

Seňa ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 10 €/m
2
.   .   

 

Bod č. 11 – Rôzne 

 

A. Vyradenie majetku obce 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na vyradenie majetku obce, s čím poslanci 

súhlasili a prešlo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 126 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje vyradenie prebytočného majetku obce Seňa 

zo dňa 28.10.2020.  
Číslo: 126 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 126/IV/2020 

Schválené hlasovaním č. 126 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

vyradenie prebytočného majetku obce Seňa zo dňa 28.10.2020.  

 

 

B. Spolufinancovanie druhej nádoby na separovaný odpad 

 

Pani starostka obce navrhla prítomným poslancom z dôvodu vysokého záujmu kúpy nádob na separovaný 

zber odsúhlasiť dotáciu vo výške 50 % aj na zakúpenie druhej nádoby. Prítomný poslanci nemali žiadne 

pripomienky, súhlasili s návrhom a prešlo sa k hlasovaniu.  
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Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 127 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje príspevok na spolufinancovanie druhej 

nádoby na separovaný zber obcou vo výške 50 %.  
Číslo: 127 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 127/III/2020 

Schválené hlasovaním č. 127 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

príspevok na spolufinancovanie druhej nádoby na separovaný zber obcou vo výške 50 %. 

 

C. Vojnové hroby – dotácia 

 

Pani starostka obce informovala prítomných poslancov o získanej dotácií na rekonštrukciu vojnových 

hrobov vo výške 9.500 €. Informovala tiež, že tieto získané finančné prostriedky budú použité na 

rekonštrukciu a opravu múrika, tabúľ a dlažby pred kostolom.  

 

D. Zahraničný investor – ustajňovanie koní 

 

Pani starostka obce takisto informovala prítomných poslancov ohľadom možnosti prijatia investícií 

zahraničného investora, ktorý má záujem v našej obci vybudovať stajne na ustajňovanie koní – obec mu 

ponúkla pozemok, ktorý vyhovuje aj rozlohovo na začiatku obce, za domami blízko belžanského lesíka. 

S touto myšlienkou vyjadril nesúhlas pán poslanec Szabo, a preto sa tento bod rokovania odročil na 

nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

E. Celoplošné testovanie  

 

Pani starostka priblížila priebeh testovania v Seni v súvislosti s ochorením COVID-19, rozdala 

informačné letáky, ktoré išli aj do každej domácnosti. 

 

F. Mimoriadne odmeny poslancom 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce predložila návrh odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva aj spolu 

s odôvodnením a nechala priestor na diskusiu pre všetkých prítomných poslancov. Po diskusií sa prešlo 

k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 128 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje mimoriadne odmeny pre poslancov 

obecného zastupiteľstva.   
Číslo: 126 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 4 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 128/IV/2020 
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Schválené hlasovaním č. 128 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

mimoriadne odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva.   

 

Bod č. 12 – Diskusia. 

 

Zápis z rokovania: 

V diskusii sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil o slovo, a preto sa prešlo k poslednému trinástemu 

bodu rokovania.  

 

Bod č. 13 – Záver 

 

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

a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

              

  Meno 2/114 4/115 5/116 6/117 7/118 8/119 8/120 9/121 9/122 9/123 10/124 10/125 

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

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

 Gabriel Ficzere N ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák N N N N N N N N N N N N 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

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

MUDr. Andrea Vašková N N N N N N N N N N N N 

 

 

 

     

  Meno 11/126 11/127 11/128 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZD  

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA ZD 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA P 

 Jozef Hudák N N N 

 Silvia Langová ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA 

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:      

 

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

  

 

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


