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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 30.12.2019 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 – 18:06 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 18:06 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 18:06 

Dana Figmiková volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 18:06 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 18:06 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 18:06 

Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 18:06 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 18:06 

MUDr. Andrea Vašková Volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 18:06 

 

Priebeh  rokovania 
 

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

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Silvia Langová zástupkyňa starostky obce OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani zástupkyňa starostky obce privítala obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli 

prítomní všetci deviati poslanci obecného zastupiteľstva. Pani zástupkyňa konštatovala, že zasadnutie  

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

boli určení pani poslankyňa Ľudmila Pillárová a pán poslanec Jaroslav Szabo.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zástupkyňa starostky 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. Návrh VZN č. 4/2019 o zrušení Školskej jedálne, Seňa 507 ako súčasti Základnej školy, Seňa 507 

a zriadení Školskej jedálne, Seňa 507.  

5. Záver.  

 
Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 82 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 82 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 82/XIII/2019 

 

Schválené hlasovaním č. 82 

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 10.12.2019: 

 

Správa č. 10/2019 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 10.12.2019  - ku dňu 30.12.2019. 

 

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. 77/XII/2019 až 81/XII/2019. 
 

Uznesenie č. 77/XII/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schválilo prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 78/XII/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schválilo pozmeňujúci návrh ohľadom miestneho poplatku o komunálnych 

odpadoch a drobných stavebných odpadoch.  

 

Uznesenie č. 79/XII/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schválilo VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady s pozmeňujúcim návrhom. 

 

Uznesenie č. 80/XII/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI neschválilo zvýšenie podľa § 18c ods. 5 a 6 zákona pre hlavného kontrolóra obce, 

Ing. Ladislava Nyulásziho vo výške 30 % s účinnosťou od 01.12.2019. 

 

Uznesenie č. 81/XII/2019 

Obecné zastupiteľstvo v SENI neschválilo zvýšenie platu pre starostku obce, Ing. Marcelu Gallovú vo výške 40 % 

s účinnosťou od 01.12.2019.  
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Bod č. 4 – Návrh VZN č. 4/2019 o zrušení Školskej jedálne, Seňa 507 ako súčasti Základnej školy, 

Seňa 507 a zriadení Školskej jedálne, Seňa 507.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Silvia Langová zástupkyňa starostky obce OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani zástupkyňa na začiatku tohto bodu rokovania priblížila všetkým poslancom, že 13.12.2019  

sme na Obecný úrad obdržali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

avízo, že ministerka podpíše výnimku na zriadenie Školskej jedálne  pod obec Seňa. Ešte v ten istý deň 

sme zavesili VZN o zriadení školskej jedálne v pôsobnosti obce na webovú stránku a pani starostka 

naplánovala zasadnutie obecného zastupiteľstva v januári 2020. Kontaktoval ju však právnik, že je nutné, 

aby bolo VZN prijaté ešte v roku 2019, keďže zriaďovacia listina ku školskej jedálni bude vyhotovená 

k 01.01.2020 a otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Hudák sa informoval, že prečo bude aj po vyradení, školská jedáleň pod pôsobnosťou škôl 

a školských zariadení ak prechádza pod správu obce. Bolo mu vysvetlené, že aj napriek tomu, že bude 

školská jedáleň zrušená ako súčasť Základnej školy a zaradená pod správu obce, musí byť pod 

pôsobnosťou škôl a školských zariadení, nakoľko sa bude strava naďalej podávať žiakom a pedagógom 

Základnej a Materskej školy. Takisto bolo dodané, že sa pripravuje delimitačný protokol, a pripravujú  

sa dodatky pre zamestnancov školskej jedálne.  

Nikto z prítomných nemal ďalšie otázky a prešlo sa k hlasovaniu.   

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 83 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje VZN č. 4/2019 o zrušení Školskej jedálne, 

Seňa 507 ako súčasti Základnej školy, Seňa 507 a zriadení Školskej jedálne, Seňa 507.        

Číslo: 83 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 83/XIII/2019 

Schválené hlasovaním č. 83 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 4/2019 o zrušení Školskej jedálne, Seňa 507 ako súčasti Základnej školy, Seňa 507 a zriadení 

Školskej jedálne, Seňa 507.        

 

Bod č. 15 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa pani zástupkyňa starostky obce poďakovala všetkým prítomným 

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

    

  Meno 2/82 4/83 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA  

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA 

 Gabriel Ficzere ZA ZA 

Dana Figmiková  ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA 

Ľudmila Pillárová ZA ZA 

 Jaroslav Szabó ZA ZA 

MUDr. Andrea Vašková ZA ZA 

 

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

 

 

 

....................................................... 
                  Silvia Langová 

      

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

               

Overovatelia:      

 

Jaroslav Szabo                                                                ............................................ 

  

 

Ľudmila Pillárová                                                                              ............................................ 


