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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 30.08.2022 o 17:00 hod.  

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný 17:05 – 19:00 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 17:05 – 19:00 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy neprítomný – 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 17:05 – 19:00 

Jozef Hudák volený člen samosprávy neprítomný – 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná  17:05– 19:00 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 17:05 – 19:00 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 17:05 – 19:00 

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 šiesti 

poslanci obecného zastupiteľstva. Poslankyňa MUDr. Andrea Vašková svoju neúčasť na zasadnutí vopred 

ospravedlnila. Pani starostka obce konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku 

bola určená Mgr. Denisa Vašková a za overovateľov zápisnice boli určení páni poslanci Ing. Štefan 

Čamaj a Jaroslav Szabó.  

 

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. Interpelácia poslancov. 

5. VZN č. 1/2022 o zmene a doplnení VZN obce Seňa č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených  

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

6. Rozpočtové opatrenie. 

               7. Rôzne.   

8. Diskusia. 

9. Záver.  

 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 250 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Číslo: 250 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 250/V/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 250 

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 21.06.2022: 

 

Správa č. 5/2022 o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 21.06.2022  - ku dňu 30.08.2022. 

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. 226/IV/2022 až 

249/IV/2022. 

 
Uznesenie č. 226/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 227/IV/2022 

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

obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 228/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 

polrok 2022. 

 

Uznesenie č. 229/IV/2022 

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

záverečného účtu obce za rok 2021.            
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Uznesenie č. 230/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje záverečný účet obce Seňa a celoročné hospodárenie za rok 2021 

bez výhrad.           

 

Uznesenie č. 231/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 s pozmeňujúcimi návrhmi.   

 

Uznesenie č. 232/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa na roky 2022 – 

2030.            

 

Uznesenie č. 233/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti BE-SOFT 

a.s., Krakovská 2398/23, 040 01 Košice, IČO: 36191337, a to časti nebytových priestorov – trakt „B“, 

miestnosť č. 7 spolu s príslušenstvom v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na 

liste vlastníctva č. 820 ako dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len 

„CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa 

geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne 

overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 

o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 544 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre 

obyvateľov obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu 

poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

Uznesenie č. 234/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti DenTintin 

s.r.o., Letná 29, 040 01 Košice, IČO: 52576931, a to časti nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť č. 

4 spolu s príslušenstvom v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste 

vlastníctva č. 820 ako dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  

so súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického 

plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným 

úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 

m2 na dobu neurčitú za nájomné 357 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, že 

nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k 

splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-

302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

Uznesenie č. 235/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti GynVITA 

s.r.o., Zbrojničná 8, 040 01 Košice, IČO: 35912120, a to časti nebytových priestorov – trakt „A“, 

miestnosť  

č. 3 spolu s prísl. v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 

820 ako dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným 

číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 

46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom 

Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na 
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dobu neurčitú za nájomné 139,50 EUR / mesačne (ako čiastočná úhrada nájomného vyplývajúca z doby 

prenájmu – jeden deň týždenne) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na 

území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 

uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom 

príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

Uznesenie č. 236/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti 

VITALUX s.r.o., Pri jazdiarni 1010/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36587168, a to 

časti nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť č. 6 spolu s príslušenstvom v stavbe nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – budova/Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela 

KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na 

zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 

19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 145 EUR / 

mesačne (ako čiastočná úhrada nájomného vyplývajúca z doby prenájmu – jeden deň týždenne) z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť 

pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu 

poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

Uznesenie č. 237/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti Mgr. Igor 

Grega, Pribinova 1, 053 11 Smižany, IČO: 40848876, a to časti nebytových priestorov – trakt „A“, 

miestnosť č. 1 spolu s príslušenstvom v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na 

liste vlastníctva č. 820 ako dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len 

„CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa 

geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne 

overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 

o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 448 EUR / mesačne z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť 

pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu 

poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

Uznesenie č. 238/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti Zdravie 

Seňa s.r.o., Seňa 341, 044 58 Seňa, IČO: 53938186, a to časti nebytových priestorov – trakt „B“ spolu 

s príslušenstvom v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 

820 ako dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným 

číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 

46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom 

Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na 

dobu neurčitú za nájomné 374 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 

9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to konkrétne, že nájomca 

bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k 
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splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-

302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

Uznesenie č. 239/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prehodnotenie výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach ustanovených VZN č. 1/2022 

na základe predložených žiadostí. 

 

Uznesenie č. 240/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy – zmluvu o zriadení vecného 

bremena na parcelách: 

- č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 56, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 531 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 57/1, registra „C“, záhrada, 1092 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/5, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 3040 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/6, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 1361 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 3508/9, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 996 m2 zapísanej na LV č. 11001 

pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom 

Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 

 

Uznesenie č. 241/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje preplatenie kanalizačnej prípojky v celkovej sume vo výške 

532,34 € pre pána Petra Parkánskeho, bytom Seňa 172, 044 58 Seňa.   

 

Uznesenie č. 242/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje odpredaj obecných nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve 

obce a to pozemok registra „C“ č. 403/3, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 43 m2 a pozemok registra „C“ č. 402/179, vedený na LV č. 11001 

v katastrálnom území Seňa, ostatná plocha o výmere 83 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to 

pre pána Alexandra Koleszára, bytom Rosná 1, 040 01 Košice.            

 

Uznesenie č. 243/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje odpredaj obecných nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve 

obce a to pozemok registra „C“ č. 403/17, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 79 m2 a pozemok registra „C“ č. 402/178, vedený na LV č. 11001 

v katastrálnom území Seňa, ostatná plocha o výmere 7 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána 

Štefana Koleszára, bytom Rosná 1, 040 01 Košice.      

 

Uznesenie č. 244/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok 

registra „C“ č. 403/16, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 90 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Mariána Harbuľáka, bytom Obrancov 

Mieru 191/7, 040 01 Košice.            

 

Uznesenie č. 245/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok 

registra „C“ č. 403/15, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 101 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Pavla Teľmana a pani Editu Teľmanovú, 



6 

 

 

bytom Seňa 667, 044 58 Seňa.         

 

Uznesenie č. 246/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok 

registra „C“ č. 403/14, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 13 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Mariána Havrilu, bytom Čínska 2525/15, 

040 01 Košice.  

            

Uznesenie č. 247/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje úhradu za odkúpenie odčleneného pozemku č. 58, registra „E“, 

orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820; pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, 

NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 podľa 

znaleckého posudku, ktorého zhotovenie zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. 

 

Uznesenie č. 248/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí jeden volebný obvod 

a počet poslancov Obecného zastupiteľstva 9 na volebné obdobie 2022 – 2026 pre obec Seňa. 

 

Uznesenie č. 249/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 

2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Seňa plný pracovný úväzok – 100 %.   

 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 251 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 251 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

Uznesenie č. 251/V/2022 

Schválené hlasovaním č. 251 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil o slovo a prešlo sa k ďalšiemu bodu 

rokovania.  

 

Bod č.5 - VZN č. 1/2022 o zmene a doplnení VZN obce Seňa č. 2/2019 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených  

so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa.  
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Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V rámci tohto bodu rokovania neboli žiadne námietky zo strany prítomných poslancov a prešlo sa priamo 

k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 252 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje  VZN č. 2/2022 o zmene 

a doplnení VZN obce Seňa č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním 

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

s predloženým návrhom.  

Číslo: 252 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 252/V/2022 

Schválené hlasovaním č. 252 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e   

VZN č. 2/2022 o zmene a doplnení VZN obce Seňa č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa v súlade s predloženým návrhom. 

 

 

 

Bod č. 6 – 6. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania starostka obce predložila na prerokovanie Rozpočtové opatrenie č. 4/2022. 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 bolo všetkým poslancom zaslané mailom pred konaním Obecného 

zastupiteľstva. Po preštudovaní materiálu nemali prítomní poslanci k predmetnému opatreniu 

pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 253 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

4/2022.   
Číslo: 253 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 253/V/2022 

Schválené hlasovaním č. 253 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 
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s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022.   

 

                             

Bod č. 7 – Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Ing. Štefan Čamaj požiadal starostku obce, aby zaslala písomné vyjadrenie pre 

Rímskokatolícku farnosť sv. Petra a Pavla v Seni vo veci geologického prieskumu pri rímskokatolíckom 

kostole – sadanie terénu pred kostolom. Pani starostka informovala poslancov, že v tejto veci začala 

konať už pred dvoma rokmi, ale vzhľadom na vysoké finančné nároky ďalšieho prieskumu a nejasný 

výsledok geologický prieskum nepokračoval. Múry rímskokatolíckeho kostola praskajú pravdepodobne 

po sadnutí zeminy po realizácii kanalizácie. Pani poslankyňa Silvia Langová oslovila pána poslanca 

Jozefa Szaba či by stabilizáciu podložia, prípadnú injektáž nevedel spraviť prostredníctvom svojej firmy, 

aby sa sadanie múru zastabilizovalo. Pán poslanec Szabó reagoval, že problém môže byť širší ako sa zdá, 

nestačí zastabilizovať len okolie kostola, ale riešiť komplexne aj priľahlú kanalizačnú vetvu. Taktiež je 

potrebné riešiť kanalizačný poklop v časti za kostolmi, ktorý trčí do terénu a je pre prejazd áut 

nebezpečný. Poklop je potrebné zrezať a až potom vykonať pokládku asfaltu. K danej veci nebolo 

prijaté žiadne uznesenie. 

 

Dňa 01.08.2022 bola na Obecný úrad v Seni doručená žiadosť pani Estery Čučkovej, bytom Seňa 606, 

044 58 Seňa vo veci odkúpenia, alebo prenajatia časti pozemku vedeného na LV č. 820, katastrálne 

územie Seňa, parcelné číslo 57/1. Žiadosť je odôvodnená tým, že žiadateľka plánuje v budúcnosti byt 

odkúpiť, preto by daný pozemok rada získala do osobného vlastníctva.  Pani starostka vyzvala poslancov, 

aby sa k danej žiadosti vyjadrili. V diskusii sa poslanci zhodli na prípadnom prenájme časti pozemku, 

vzhľadom k tomu, že pani Čučková nie je ešte majiteľkou bytu iba jeho nájomcom. O odkúpenie si môže 

požiadať v budúcnosti ak bude vlastníčka bytu. Taktiež bude potrebné osloviť pani Čučkovú o doplnenie 

žiadosti a to na aký účel chce daný pozemok využívať. K danej veci nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

Dňa 09.08.2022 bola na Obecný úrad v Seni doručená žiadosť pani Adriany Bittóovej, bytom 

Osloboditeľov 1154/70, 044 14 Čana vo veci odkúpenia obecného pozemku vedeného na LV č. 11001, 

katastrálne územie Seňa, parcela č. 402/2, druh ostatná plocha o výmere 33m2. Žiadosť je odôvodnená 

tým, že predmetný pozemok je dlhodobo žiadateľkou využívaný a udržiavaný a je aj ohradený oplotením. 

Pani starostka informovala poslancov, že žiadateľka nebola oslovená záhradkármi, ktorí taktiež žiadali 

o odkúpenie obecných pozemkov v tejto lokalite a ktorým bolo odkúpenie odsúhlasené Obecným 

zastupiteľstvom dňa 21.06.2022. K danej veci nebolo prijaté žiadne uznesenie.  

 

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce predložila poslancom na schválenie Zmluvu o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy na 

odkúpenie odčleneného pozemku č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820 pre 

stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom 

Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 podľa znaleckého posudku, ktorého zhotovenie zabezpečí 

kupujúci na vlastné náklady. 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 254 

Návrh Obecné  zastupiteľstvo  v SENI  po  prerokovaní  schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej 

Kúpnej zmluvy na odkúpenie odčleneného pozemku č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 

m2 zapísanej na LV č. 820 pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, 

NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 
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44324600 podľa znaleckého posudku, ktorého zhotovenie zabezpečí kupujúci na vlastné 

náklady. 
Číslo: 254 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 254/V/2022 

Schválené hlasovaním č. 254 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

zmluvu o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy na odkúpenie odčleneného pozemku č. 58, registra „E“, orná 

pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820 pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ 

žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 podľa znaleckého 

posudku, ktorého zhotovenie zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka predložila poslancom na schválenie žiadosť Virgínie Janovej, bytom Seňa 102, 044 58 

Seňa vo veci vyplatenia príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorá bola na Obecný úrad 

doručená dňa 27.06.2022. Pani starostka informovala poslancov o výške príspevku, ktorú je potrebné 

vyplatiť podľa § 69 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a taktiež ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 

30 % príspevku, čo činí 298,68 € (30% z čiastky 995,60 €, ktorú jej rozhodnutím poskytlo Centrum pre 

deti a rodiny Dobšiná). Poslanci k vyplateniu príspevku nemali žiadne námietky, preto pani starostka 

vyzvala poslancov na hlasovanie.  

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 255 

Návrh Obecné zastupiteľstvo  v Seni schvaľuje vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa 

mladého dospelého podľa § 69 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a taktiež ods. 3 

zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vo výške 30 % príspevku, čo činí 298,68 € (30% z 

čiastky 995,60 €, ktorú jej rozhodnutím poskytlo Centrum pre deti a rodiny Dobšiná), 

peňažnou formou vyplatený jednorazovo na účet SK60 0900 0000 0051 7737 5572 pre 

Virgíniu Janovú  nar. 16.04.2003, trvale bytom Seňa 102. 
Číslo: 255 Schválený: ÁNO Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenie č. 255/V/2022 

Schválené hlasovaním č. 255 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa § 69 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 

písm. a) a taktiež ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 30 % príspevku, čo činí 298,68 € (30% z čiastky 

995,60 €, ktorú jej rozhodnutím poskytlo Centrum pre deti a rodiny Dobšiná), peňažnou formou 

vyplatený jednorazovo na účet SK60 0900 0000 0051 7737 5572 pre Virgíniu Janovú  nar. 16.04.2003, 

trvale bytom Seňa 102. 
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Bod č. 8 – Diskusia 

V tomto bode rokovania sa prihlásila o slovo pani Marta Juríková. Informovala sa v akom štádiu riešenia 

je ich Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie, ktorú podala dňa 30.06.2022 jej neter Ing. Eva 

Lišková. Žiadosť sa týkala súhlasu obce s prístupom na ich pozemky. Pani Juríkovej bolo vysvetlené, že 

obec nemôže súhlasiť s prístupovou cestou k parcelám č. 89/2, 89/3, 89/4 nakoľko by prístupová cesta 

nebola v súlade s Územným plánom obce Seňa.  

 

 

Bod č. 9 – Záver 

Na záver obecného zastupiteľstva sa starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom 

a občanom za účasť a ich pozornosť. 

 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

        

  Meno 2/250 3/251 5/252 6/253 7/254 7/255 

  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 N N N N N N 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková 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. Denisa Vašková                         ............................................ 

               
 

Overovatelia:      
 

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

      

 

Jozef Szabó                                                                        ............................................ 


