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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 14.12.2022 o 18:00 hod. 

 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 

  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Estera Čučková volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 20:40 

Július Domonkoš volený člen samosprávy prítomný  18:00 – 20:40 

Ing. Ondrej Kožej volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 20:40 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 18:00 – 20:40 

Martin Limánek volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 20:40 

Ing. Csaba Mitro volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 20:40 

Bc. Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná  18:00 – 20:40 

Ing. Štefan Puzder  volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 20:40 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 18:00 – 20:40 

 

Priebeh  rokovania 
 

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

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce privítala obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli prítomní deviati 

poslanci obecného zastupiteľstva. Pani starostka obce konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

Za zapisovateľku bola určená Mgr. Denisa Vašková a za overovateľov zápisnice boli určení pani 

poslankyňa Silvia Langová a pán poslanec Jaroslav Szabó.  

 

 

Bod č. 2 – Zloženie sľubu poslanca OZ. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 

Zápis z rokovania 

Mandát poslanca uvoľnil zvolený poslanec Mgr. Martin Bačenko vzdaním sa. Ďalším náhradníkom, ktorý 

mandát poslanca OZ neprijal, bol Doc. Solár. Ing. Štefan Puzder zložením sľubu sa ujme mandátu 
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poslanca OZ v Seni. Preto pani starostka vyzvala Ing. Puzdera, aby prečítal sľub poslanca a podpísal ho.   

 

 Hlasovanie číslo 9 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

konštatuje, že  novozvolený poslanec Obecného zastupiteľstva obce Seňa Ing. Štefan 

Puzder zložil  zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 
 

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

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 9/II/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

k o n š t a t u j e ,  

že  novozvolený poslanec Obecného zastupiteľstva obce Seňa Ing. Štefan Puzder zložil  zákonom 

predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Bod č.3 - 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). 

2.   Zloženie sľubu poslanca OZ. 

3.   Schválenie programu zasadnutia OZ. 

4.   Kontrola uznesení. 

5.   Interpelácia poslancov. 

6.   Rozpočtové opatrenie č. 7/2022. 

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 

8.   Zriadenie kultúrnej komisie a komisie pre šport a voľnočasové aktivity,  určenie   náplne  ich 

práce a voľba predsedov.  

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

10.   Zásady odmeňovania poslancov OZ.  

11.  Návrh VZN obce Seňa č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

12.  Návrh VZN obce Seňa č. 3/2022 o miestnych daniach. 

13.  Návrh VZN obce Seňa č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu 

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

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa. 

14.  Návrh VZN obce Seňa č. 5/2022 o úhradách za poskytované služby obcou Seňa . 

15.  Schválenie prevádzkového poriadku Kultúrneho domu v Seni. 

16.   Žiadosť o kompenzáciu nákladov za kanalizačnú prípojku. 

              17.   Rôzne.   

18.   Diskusia. 

19.   Záver. 
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Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 10 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Číslo: 10 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za:9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 10/II/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 10 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

 

 

Bod č. 4 –Kontrola uznesení 

 

Pani starostka obce prečítala uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Obecného zastupiteľstva  

zo dňa 28.11.2022: 

 

Správa č. 7/2022 o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 28.11.2022  - ku dňu 14.12.2022. 

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. 1/II/2022 až 8/II/2022. 

 

 

Uznesenie č. 1/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Seni: 

A) B e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,  

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

B) K o n š t a t u j e, že  

1. Novozvolená starostka obce Seňa Ing. Marcela Gallová zložila  zákonom predpísaný sľub 

starostu obce. 

2. Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva obce Seňa:  

 

1. Silvia Langová 

2. Jaroslav Szabó 

3. Estera Čučková 

4. Bc. Ľudmila Pillárová 

5. Ing. Csaba Mitro 

6. Martin Limánek  

7. Mgr. Martin Bačenko 

8. Ing. Ondrej Kožej 

9. Július Domonkoš  

 

zložili  zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. 2/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI poveruje, aby poslanec Ing. Csaba Mitro zvolával a viedol zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 

a ods. 6 tretia veta zákona  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 4/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní  

a/ zriaďuje komisiu  pre ochranu verejného záujmu, 

b/ volí za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pani poslankyňu Ľudmilu Pillárovú, 

c/ volí za členov komisie pre ochranu verejného záujmu: 

- pána poslanca Ing. Ondreja Kožeja  

- pána poslanca Júliusa Domonkoša 

- pána poslanca Martina Limáneka 

 

Uznesenie č. 5/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje za sobášiacich pána poslanca Martina Limáneka 

a pani poslankyňu Silviu Langovú.  

 

Uznesenie č. 6/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie, že poverenou zastupovaním starostky obce vo 

volebnom období 2022-2026 bude poslankyňa Silvia Langová ako dlhodobo uvoľnená zo zamestnania na 

výkon tejto funkcie.  

 

Uznesenie č.  7/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce SEŇA určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostke obce Seňa Ing. Marcele Gallovej 

s účinnosťou od 28.11.2022 podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej Rady SR č. 253/1994 zbierky zákonov 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov v znení neskorších predpisov zvýšený o 60 % 

podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v Národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR.  

 

Uznesenie č.  8/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

starostky obce z dôvodu skončenia funkčného obdobia. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 11 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 11 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 11/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 11 

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.  
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Bod č. 5 – 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. 6- Rozpočtové opatrenie č. 7/2022  

 
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. 7/2022. 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 bolo všetkým poslancom zaslané elektronicky mailom pred konaním 

Obecného zastupiteľstva. Po preštudovaní materiálu nemali prítomní poslanci k predmetnému opatreniu 

pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 12 

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

7/2022.  

Číslo: 12 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 12/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 12 

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e   

Rozpočtové opatrenie č. 7/2022.  

 

 

 

Bod č. 7 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V tomto bode rokovania starostka obce predložila na prerokovanie Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2023, ktorý je v zmysle zákona povinný predkladať OZ hlavný kontrolór obce. Predmetný návrh 

bol poslancom zaslaný mailom pred rokovaním obecného zastupiteľsva. Pani starostka vyzvala poslancov 

k diskusii. Vzhľadom na skutočnosť, že neboli podané žiadne námietky pristúpilo sa k hlasovaniu. 
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Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 13 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.  

Číslo: 13 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 13/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 13 

Obecné zastupiteľstvo v SENI   

s c h v a ľ u j e   

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.  

 

 

 

 

Bod č. 8 - Zriadenie kultúrnej komisie a komisie pre šport a voľnočasové aktivity,  určenie   náplne  

ich práce a voľba predsedov.  

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na základe pracovného stretnutia navrhla pani starostka zriadiť pre volebné obdobie 2022 až 2026 

uvedené komisie s nasledovnou náplňou práce ich činnosti:  

• Komisiu pre kultúru, rozvoj a propagáciu, ktorá prerokováva a vyjadruje sa k plánu kultúrnej 

činnosti. Vyhodnocuje využívanie kultúrnych zariadení v obci. Organizačno-technicky 

zabezpečuje usporadúvanie obecných kultúrnych podujatí. Navrhuje sponzorov a zabezpečuje ich 

podporu pre kultúrne aktivity. Prehodnocuje zápisy  

do kroniky obce. 

• Komisiu pre šport, športové a voľnočasové aktivity, ktorá posudzuje návrhy  

na rozvoj športu v obci. Vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní športových aktivít 

občanov. Komisia participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území obce. 

Pani starostka vyzvala poslancov k diskusii. Neboli podané žiadne námietky, preto sa pristúpilo k 

hlasovaniu. 

 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 14 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní  

a) zriaďuje na volebné obdobie 2022 až 2026 nasledovné komisie a určuje náplň 

práce ich činnosti: 

 

1. Komisiu pre kultúru, rozvoj a propagáciu,  

2. Komisiu pre šport, športové a voľnočasové aktivity. 

 

b) volí za predsedu komisie pre kultúru, rozvoj a propagáciu pani poslankyňu 

Silviu Langovú a za členov komisie:  

- Petronelu Ficzere,  
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- Mgr. Martinu Horňákovú, 

- Bc. Ľudmilu Pillárovú, 

- Mgr. Anikó Szakálovú,    

- Esteru Čučkovú 

 

c) volí za predsedu komisie pre šport, športové a voľnočasové aktivity pána 

poslanca Júliusa Domonkoša a za členov komisie:  

- Matúša Budu 

- Mariána Čonku,  

- Pavla Dubeckého, 

- Gabriela Ficzere, 

- Júliusa Ficzere,  

- Ľubomíra Chripka, 
 

Číslo: 14 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 14/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 14 

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní 

d) zriaďuje na volebné obdobie 2022 až 2026 nasledovné komisie a určuje náplň práce ich činnosti: 

 

3. Komisiu pre kultúru, rozvoj a propagáciu, 

4. Komisiu pre šport, športové a voľnočasové aktivity. 

 

e) volí za predsedu komisie pre kultúru, rozvoj a propagáciu pani poslankyňu Silviu Langovú a za 

členov komisie: 

- Petronelu Ficzere, 

- Mgr. Martinu Horňákovú, 

- Bc. Ľudmilu Pillárovú, 

- Mgr. Anikó Szakálovú, 

- Esteru Čučkovú 

 

f) volí za predsedu komisie pre šport, športové a voľnočasové aktivity pána poslanca Júliusa 

Domonkoša a za členov komisie: 

- Matúša Budu 

- Mariána Čonku, 

- Pavla Dubeckého, 

- Gabriela Ficzere, 

- Júliusa Ficzere, 

- Ľubomíra Chripka, 

 

 

 

 

Bod č. 9 - Informácia o delegovaní za člena rady školy ZŠ Seňa a MŠ Seňa. 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 

Na základe vzájomnej dohody s delegovanými členmi Rady školy v Materskej škole a Rady školy 

v Základnej škole, navrhla pani starostka odvolať delegovaných zástupcov za zriaďovateľa: Mgr. 

Katarínu Domonkošovú, Ing. Štefana Čamaja a pána Jozefa Hudáka. 

Na základe vzájomnej dohody, navrhla pani starostka delegovať do Rady školy Materskej školy  

Mgr. Gabrielu Horňákovú a Ing. Antóniu Sekerákovú a do Rady školy pri Základnej škole pani Mgr. 

Valériu Čomovú. Pani starostka vo veci nových delegácií informovala poslancov, že uplatnila pri návrhu 

nových členov tzv. krížové pravidlo, teda nie poslancov za zriaďovateľa, ale návrh pani starostky bol 

navrhnúť pani riaditeľku MŠ, aby mala prístup k informáciám a vedela čo sa organizuje v škole, pretože 

obec má záujem, aby čo najviac deti z materskej škôlky nastúpilo na povinnú školskú dochádzku do našej 

základnej školy. Za člena Rady školy pri MŠ navrhla pani Mgr. Gabrielu Horňákovú, pretože ona má na 

starosti 1-4 stupeň ZŠ a vie ako majú prísť deti z MŠ pripravené na nástup do školy, aké požiadavky 

musia spĺňať. Ďalším navrhovaným členom Rady školy pri MŠ je vedúca školskej jedálne pani Ing. 

Antónia Sekeráková, aby mala informácie o požiadavkách rodičov k podávanej strave, ktoré vie čo 

najrýchlejšie zapracovať. K uvedenému bodu bola otvorená diskusia. Nikto sa neprihlásil o slovo preto sa 

pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 15 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní:  

a) odvoláva členov Rady školy pri  Materskej škole  

- Mgr. Katarínu Domonkošovú  

- Ing. Štefana Čamaja 

b) odvoláva člena Rady školy pri Základnej škole  

- p. Jozefa Hudáka 

c) deleguje za členov Rady školy pri  Materskej škole 

- Mgr. Gabrielu Horňákovú  

- Ing. Antóniu Sekerákovú  

d) deleguje za člena Rady školy pri  Základnej škole 

- Mgr. Valériu Čomovú   
 

 

Číslo: 15 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 15/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 15 

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní: 

 

e) odvoláva členov Rady školy pri  Materskej škole 

- Mgr. Katarínu Domonkošovú 

- Ing. Štefana Čamaja 

f) odvoláva člena Rady školy pri Základnej škole 

- p. Jozefa Hudáka 

g) deleguje za členov Rady školy pri  Materskej škole 

- Mgr. Gabrielu Horňákovú 

- Ing. Antóniu Sekerákovú 

h) deleguje za člena Rady školy pri  Základnej škole 

- Mgr. Valériu Čomovú 
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Bod č. 10 – Zásady odmeňovania poslancov OZ. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Dokument Zásady odmeňovania poslancov bol všetkým zaslaný elektronicky. Pani starostka otvorila 

diskusiu.  Z prítomných poslancov sa nikto neprihlásil o slovo. Návrh predložila pani starostka a to 

týkajúci sa odmeny predsedovi a členovi stálej komisie, ktorá bola v návrhu vo výške 15,- €, pani 

starostka dala na zváženie zvýšenie príspevku na 20,- € a úpravu príspevku pre sobášiaceho poslanca, 

ktorá bola vo výške 40,- € zvýšiť na 50,- €.  Ďalej pani starostka navrhla upraviť bod 9, v ktorom návrh 

na vyplatenie odmien navrhoval starosta obce a finančná komisia, ale z dôvodu že finančná komisia 

nebola zriadená, že jej činnosť budú vykonávať všetci poslanci pri pracovných stretnutiach tak je 

potrebné ten bod upraviť v znení, že návrhy na vyplatenie odmien navrhuje starosta obce alebo poslanci 

obecného zastupiteľstva a schvaľuje ich obecné zastupiteľstvo. Pán poslanec Jaroslav Szabó sa 

informoval či vyplatenie odmien bude jednorázovo, pani starostka vysvetlila, že odmeny budú vyplatené 

len vtedy ak sa komisia stretne na pracovnom stretnutí,  je aktívna a zo stretnutí sú  prezenčné listiny 

a zápisnice. V minulosti sme mali komisie, ktoré neboli počas celého roka neboli aktívne, v tom prípade 

im odmeny neboli vyplatené.  Odmeny sa vyplácajú na základe predložených prezenčných listín 

a vypláca ich ekonómka obce ku koncu roka. Pán poslanec Szabó sa vyjadril k navrhovanej úprave 

odmeny, ktorá je navýšená o 5,- € či je tá čiastka postačujúca, že jemu sa vidí nedostatočná.  Pani 

starostka uviedla, že aj ona sama navrhuje úpravu, teda zvýšenie vzhľadom k tomu, že odmeny sú 

v hrubom. Vo veci úpravy výšky odmeny pre sobášiaceho, ktorým je pán poslanec Martin Limánek pani 

starostka uviedla, že počas minulého funkčného obdobia boli len dva sobáše, na ktorých sa nemohla 

zúčastniť, preto sobášil v zastúpení poslanec obce.  

 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 16 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní schvaľuje  Zásady odmeňovania 

poslancov s pozmeňujúcim návrhom.  

Číslo: 16 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 16/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 16 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e   

Zásady odmeňovania poslancov s pozmeňujúcim návrhom. 

 

 

Bod č. 11 - Návrh VZN obce Seňa č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 

Vzhľadom na dlhodobé zvyšovanie nákladov na komunálny odpad obce Seňa voči spoločnosti 

likvidujúcej tento odpad, konkrétne v obci Seňa je to firma KOSIT, vznikla potreba upraviť príjmy od 

občanov v podobe poplatku za KO na jedného obyvateľa. Obec je povinná hospodárne nakladať 

s finančnými prostriedkami a práve v tomto prípade obec už dlhší čas znáša nielen stratu,  

ale nedokáže poskytnúť vyšší komfort občanov, či už pri týchto alebo iných službách obce.  Pani 

starostka informovala poslancov, že len za rok 2022 je to približne 8 tis. eur ktoré obec dopláca na 

občanov, keďže sa zvýšili pohonné hmoty a tieto firmy ktoré likvidujú odpad sú najviac závislé na 

pohonných hmotách. Dnes už vieme presné číslo, koľko bude stáť odvoz odpadu v budúcom roku. 

Zvýšenie ceny neprinesie žiadny vyšší konfort pri odvoze odpadu. Obec urobila prepočet a náklady na 

jedného obyvateľa predstavujú 24,90 €.  Návrh VZN obce Seňa č. 6/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na stránke obce a zároveň poslancom 

zaslaný mailom pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Pani starostka vyzvala poslancov a  prítomných 

občanov k diskusii. Počas vývesky návrhu VZN č. 6/2022 obec nedostala žiadne pripomienky. O slovo sa 

prihlási pán Vaško, ktorý sa opýtal, či aj dôchodca, ktorý je starší ako 70 rokov a má nizky dôchodok 

bude platiť rovnaký poplatok ako občania, t.j. bez úľavy. Pani starostka uviedla, že poplatok za 

komunálny odpad pre dôchodcov bude bez úľavy, ale obec poskytne zľavu pre dôchodcov, ktorí poberajú 

stravu zo školskej jedálne. Na každý obed je dotácia obce vo výške 1,- € aj napriek tomu, že v poslednom 

období nastal nárast cien potravín. V súčanosti sa v obci stravuje približne 20 dôchodcov, pričom výška 

dotácie obce za rok predstavuje výšku 4 800,- €. Obec každoročne prispieva dôchodcom sumou 5,- € na 

darček pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pani starostka uviedla, že práve takýmto spôsobom vie 

obec dôchodcom vynahradiť zvýšenie poplatkov za komunálny odpad, pretože nechce ubrať z 

uskutočňovania akcií pre dôchodcov. Dôchodcovia a rodiny v ktorých sú male deti  sú doma celý deň a 

odpad tvoria, práve naopak pracujúci občan nie je celý deň doma a odpad tvorí vo svojom zamestnaní, 

kde sa aj stravuje. Na stretnutí starostov mikroregiónu diskutovala pani starostka aj s ostatnými 

starostami, napríklad aj obce, ktoré mali úľavy už nemajú napr.  Obec  Čaňa. Prebehlo niekoľko 

pracovných stretnutí na ktorých sa veľa o tomto diskutovalo. V meste Košice je taktiež návrh navýšenie 

poplatku za komunálny odpad pre dôchodcov. V najbližších rokoch chce štát pristupiť k váženiu 

vyprodukovaného odpadu. Pán Vaško sa ohradil k tvrdeniu, že dôchodcovia produkujú viac odpadu. Pán 

Kolivoško chcel vedieť konkrétnu výšku zvýšenia poplatku. Pani poslankyňa Silvia Langová uviedla, že 

terajší poplatok za KO pre fyzické osoby je 20,- €. K výpočtu sme dospeli tak, že výšku faktúry za odvoz 

komunálneho odpadu na budúci rok t.j. 2023 vo výške 55 tis.  sme vydelili počtom občanov a vyšla nám 

čiastka 25,- € na hlavu. Keby sme chceli dať úľavu dôchodcom, kto zaplatí ten rozdiel? Potom bežnému 

človeku musíme dať 30,- € aby zaplatil úľavu toho dôchodcu. Pán Vaško uviedol, že títo dôchodcovia 

majú nízke dôchodky t.j. 320-350 €. Pani Vašková, ktorá má na obecnom úrade na starosti dane a 

poplatky uviedla, že si treba uvedomiť, že tento poplatok je jednorázový, platí sa len raz ročne a v 

mesačnom prepočte navýšenie platieb predsatvuje len necelé jedno euro.  Pán Vaško úľavu berie z 

pohľadu úcty k starším občanom, ktorí podľa neho naozaj neprodukujú veľa odpadu, on konkrétne pri 

poslednom zbere mal zaplnenú polovičku kuka nádoby a o 200 metrov vyšie bola vyložená plná kuka 

nádoba a ešte dve vrecia. Pani poslankyňa Langová mu vysvetlila, že on zaplatí za komunálny odpad len 

50,- eur za dve osoby a vyššie býva rodina, ktorá má 5 členov tak zaplatí 125,- eur.  Pán Kolivoško 

uviedol, že k tomuto treba  pristúpiť konštruktívne a nabehnúť na váženie odpadu. Pani starostka uviedla, 

že nie je problem prejsť na váženie odpadu ak tu bude vôľa poslancov, avšak aj toto váženie má svoje 

špecifiká. Najľahšia nádoba kde je minimum odpadu váži 7kg najťahšia 60 kg. Ak sa vyloží každé dva 

týždne pri zbere odpadu nádoba, ktorá je zaplnená len minimálne, tak obec za každú manipuláciu zaplatí 

1,50 €. Ak domácnosť separuje, a produkuje len minimum komunálneho odpadu t.j. 7 kíl mesačne, stačí 

jej vyložiť kuka nádobu každých 8 týždňov. Pán Kolivoško vyzval aby sa začalo riešiť váženie odpadu. 

Pani poslakyňa Langová uviedla, že obec už pred dvoma rokmi podalo žiadosť o čipovanie smetných 

nádob a následné váženie odpadu, avšak prišla pandémia Covid a všetko sa pozastavilo. Pán Kolivoško 

vyslovil názor a súhlasil aj s pánom Vaškom, že ak sa niekto ozve, obratom sa útoči proti nemu. Pani 

starostka, pani poslankyne Langová a Pillárová vyslovili s týmto tvrdením nesúhlas, ide o diskusiu a 

nájdenie vzájomného kompromisu. Pán Kolivoško opätovne žiada, aby sa váženie odpadu opätovne 

riešilo, aby sa písali maily a urgovalo sa čipovanie. Pani poslankyňa Langová sa opýtala, či má pán 

Kolivoško pocit, že obec nekoná, že nemá informácie ako ďalej postupovať. Firma Kosit v súčasnosti 

disponuje len dvoma autami, ktoré vážia odpad, čiže aj oni sa technicky dovybavujú. Dvoma autami nie 
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sú schopní pokryť celú túto oblast nie len našu obec pri odvoze váženého odpadu. Pán Kolivoško vyjadril 

názor, že takéto diskusie nepatria na rokovanie OZ ale mala by to riešiť finančná komisia, ktorá nie je 

zriadená. Pani poslankyňa Langová uviedla, že všetci poslanci sú finančná komisia. Pán poslanec Szabó 

sa ohradil, že majú za sebou všetci poslanci dlhé rokovania pred schvaľovaním akéhokoľvek návrhu a 

odmieta tvrdenie, že všetko im diktuje pani starostka. Zároveň uviedol, že poplatok za odpad, ktorý sa 

vypočítal a je navrhnutý na schválenie je pre všetkých občanov najspravodlivejší, lebo každý platí 

rovnako. Pán Kolivoško sa opýtal, kde sa pred obecným zastupiteľsvom prejednávalo zvýšenie poplatov. 

Má preštudovaný zákon o obecnom zriadení a ten pojem pracovné stretnutie nepozná. Nepáčilo sa mu, že 

sa tieto návrhy prejednávajú na pracovných stretnutiach kde nemajú občania prístup a že poslanci zatiaľ 

len dvíhali ruky pri hlasovaní bez akejkoľvek diskusie. Pani poslankyňa Pillárová sa pána Kolivoška 

opýtala, či by bol schopný byť na pracovnom stretnutí 5 či 6 hodín.  Pán Vaško sa opätovne vyjadril k 

zrušeniu zľavy za odpad pre dôchodcov. Zľavu na obede nepoberá každý dôchodca, len tí, ktorí si už 

sami nevedia uvariť. Pani poslankyňa Pillárová uviedla, že obec nemá toľko finančných prostriedkov, aby 

navýšenie celkovej ceny za odvoz odpadu v obci nar ok 2023 dotovala a zachovali sa úľavy pre 

dôchodcov.  Po diskusii sa  pristúpilo sa k hlasovaniu. Pán poslanec Ing. Csaba Mitro vysvetlil, že ak by 

bola úľava pre dôchodcov a zároveň navýšenie poplatku pre ostatných občanov vrátané detí, aj títo by sa 

chodili na úrad dožadovať zľavy. Preto je na každého rovnaký meter. Po diskusii sa pristúpilo k 

hlasovaniu.  

 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 17 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje VZN č. 6/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Číslo: 17 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 17/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 17 

Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e   

VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

Bod č. 12 – VZN obce Seňa č. 3/2022 o miestnych daniach 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Vykonaním prieskumu sadzieb daní okolitých obcí, navrhujeme upraviť niektorú výšku sadzieb za daň 

z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.  Pani starostka otvorila diskusiu. Nikto sa neprihlásil o slovo 

a preto následne prítomných informovala položkovite o zmenách vo výške sadzieb. Pán poslanec Szabó 

sa obrátil na pani starostku s otázkou, kedy boli naposledy upravované dane. Pani starostka odpovedala, 

že, v roku 2011 bolo upravené VZN o daniach ale len v položke lesné pozemky kde bola upravená 

sadzba. 11 rokov sa v obci Seňa neupravovali dane. Poslancom bola zaslaná dôvodová správa s fiktívnym 

výpočtom rozdielu dane pri cca 10 árovom pozemku s klasickým rodinným domom. Navýšenie dane 

predstavuje cca 2-4 € maximálne. Na pracovnom stretnutí bola poslancom predložená tabuľka 

s prehľadmi sadzieb daní v okolitých obciach. Nami navrhovaná úprava sadzby je oproti týmto obciam 
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minimálna, tieto obce už majú vyvesené VZN s oveľa vyššími sadzbami. Vzhľadom na dlhodobé 

nezvyšovanie sadzieb daní starostka pristúpila k minimálnemu návrhu na zvýšenie. Opätovne bude možné 

po roku VZN upraviť, aby to nebolo pre občanov príliš finančne náročné, ale aby sa dane zvyšovali 

postupne. Občania sa pri platení dane každoročne pýtajú či neboli dane zvyšované. Pani starostka uviedla, 

že na pracovnom stretnutí s poslancami bol návrh na ambulantný predaj vo výške 20,- € na jeden deň. 

V zmysle zákona je sadzba dane m2 a nie deň. Predajcovia, ktorí predávajú svoj tovar v obci Seňa majú 

predajné mobilné stánky približne vo veľkosti 6,5 m2, čiže ak bude sadzba 3 eurá za m2 bude to približne 

20 eur na deň.  Každý predajca si môže zaplatiť za plochu akú potrebuje. Pán Vaško poukázal na 

skutočnosť, že je aj predajca, ktorí zaberie viac ako 7m2 a svoj tovar rozkladá po celom chodníku až 

k bytovke. Pani starostka ozrejmila, že aj táto skutočnosť bola dôvodom na zmenu VZN, aby predajcovia 

obci platili za reálne zabraté m2.  Každý predajca si zvolí na akej ploche chce mať svoj tovar. Zmena je aj 

v položke poplatku za umiestnenie skládky do troch dní to bolo 0,20 centov a dlhšie ako tri dni 0,40 

centov. Pani starostka dala na zváženie úpravu výšky aj v tejto položke. Málo občanov nahlási zabratie 

verejného priestranstva,  poplatok väčšinou zaplatia po upozornení, ale je málo takých prípadov. Pán 

poslanec Szabó navrhol poplatok ponechať, z dôvodu jeho malého využitia a prínosu do rozpočtu obce. 

Pani poslankyňa Langová vyslovila obavu, že ak sa navýši poplatok za ambulantný predaj, nebudú do 

obce chodiť mobilní predajcovia a bolo by jej ľúto keby obec týmto smerom upadala. Pani starostka 

vyzvala poslancov k hlasovaniu s pozmeňujúcim návrhom.  

 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 18 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje VZN č. 3/2022 o miestnych 

daniach s pozmeňujúcim návrhom. 

Číslo: 18 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 18/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 18 

Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e   

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach s pozmeňujúcim návrhom. 

 

 

 

 

Bod č. 13  - VZN obce Seňa č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa. 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka informovala prítomných že, navýšením cien potravín vydalo ministerstvo novú vyhlášku 

v ktorej sa menilo finančné pásmo pre potraviny, s tým, že sme boli v tom najvyššom treťom pásme. 

Ministerstvo vytvorilo 5 pásiem. Na pracovnom stretnutí s poslancami sme sa dohodli, že ostávame 

v treťom pásme. Z uvedeného dôvodu nemôžme očakávať, že sa zvýši kvalita jedál. Len sa vykryjú 

náklady. Ako príklad uviedla zmenu ceny obeda 1,5 dávky cena s réžiou vychádza 4,60 € dotácia obce 1,- 

|€ čiže cena obeda pre dôchodcu bude po novom 3,60€ oproti pôvodným 3,04€ za obed. Dotácia obce 
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v minulosti bola 20 centov, teraz je jedno euro na obed. Nikto z prítomných sa neprihlásil o slovo preto 

vyzvala pani starostka k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 19 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje VZN obce Seňa č. 4/2022 

o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov  

na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa. 

Číslo: 19 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 19/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 19 

Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e   

VZN obce Seňa č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov  

na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Seňa. 

 

 

Bod č. 14 - Návrh VZN obce Seňa č. 5/2022 o úhradách za poskytované služby obcou Seňa. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka pristúpila k rokovaniu o návrhu VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou 

Seňa. Ide najme o výšku poplatku za vyhlásenie v miestnom rozhlase, kopírovacie služby, poplatok za 

prenájom domu nádeje, kultúrneho domu a pod. všetko čo obec poskytuje. Pani poslankyňa Langová 

vyzvala k diskusii k navrhovanému poplatku za prenájom salónika a sály kultúrneho domu, ktorý sa 

odvíja od počtu osôb. V poplatku za osobu je zahrnutá všetka réžia vrátanie používania WC, mydla, 

elektriny, papierových utierok, aby bol zachovaný štandard. Pri prenajatí kuchyne aj zabezpečenie 

čistiacich prostriedkov. Zvýhodnení sú občania Sene, v cene prenájmu im môže byť poskytnutá aj 

výzdoba, ktorú vlastní obec. Kontrola počtu osôb, ktorí budú účastní na akcii podľa návrhu pani 

poslankyne Langovej prebehne v deň vopred, lebo je predpoklad, že bude sála už na spoločenskú udalosť 

pripravená. Pán poslanec Szabó dal otázku, či navrhované ceny pokryjú náklady na prevádzku. Pani 

starostka uviedla, že tento rok bude skúšobný, zatiaľ nevieme posúdiť či výška poplatkov za prenájom 

bude dostatočná. Uvidí sa na konci roka, keď prídu vyúčtovacie faktúry za energie. Pán poslanec Szabó 

súhlasí s výškou prenájmu 3 eurá na osobu. Pani poslankyňa Langová uviedla, že sú aj obce, ktoré majú 

poplatok 7,- € na osobu.  Pán poslanec Limánek sa opýtal, čo všetko je zahrnuté v poplatku 3 eurá na 

osobu. Pani starostka odpovedala, že všetko od prenájmu sály, elektrina, voda, svetlo, nábytok a pod. Pán 

kontrolór informoval poslancov že toto VZN je možné meniť počas roka kedykoľvek ak bude nutná 

zmena. Pán Kolivoško sa opýtal ako je riešené vykurovanie v kultúrnom dome. Pani starostka 

odpovedala, že každá miestnosť má nezávislú vykurovaciu jednotku. Nie je nutné vykurovať celý 

kultúrny dom ak nebude plne obsadený, ale len jednotlivé miestnosti – salóniky. V celom kultúrnom 

dome je 24 vykurovacích jednotiek, individuálne nastaviteľných. Pani starostka navrhla zmenu 

v manipulácii z 30,- na 50,- eur (čistenie obrusov, návlekov). Taktiež navrhla platenie depozitu 

v odôvodnených prípadoch, že nastanú škody počas prenájmu. Výška depozitu je navrhnutá na 50% 

z celkovej navrhovanej sumy. Pred začiatkom akcie musí byť uzatvorená nájomná zmluva, ktorá musí 

byť následne zverejnená na stránke obce.  
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Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 20 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje VZN obce Seňa č. 5/2022 

o úhradách za poskytované služby obcou Seňa s pozmeňujúcimi návrhmi. 

Číslo: 20 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 20/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 20 

Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e   

VZN obce Seňa č. 5/2022 o úhradách za poskytované služby obcou Seňa s pozmeňujúcimi 

návrhmi. 
 

 

 

Bod č. 15 - Schválenie prevádzkového poriadku Kultúrneho domu v Seni. 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Prevádzkový poriadok bol poslancom zaslaný elektronicky so všetkými prílohami. Pani starostka uviedla, 

že bola doručená jedna pripomienka od pána poslanca Ing. Puzdera v počte príloh, ktorú pani starostka 

opravila. Pán poslanec Ing. Csaba Mitro za folklórny súbor Rozmaring požiadal o pridelenie nových 

priestorov pre krojovňu v kultúrnom dome, v miestach kde bolo v minulosti kaderníctvo. Dnešné 

priestory sú nevyhovujúce, je tam vysoká vlhkosť a ničia sa im kroje. Pani starostka túto pripomienku 

akceptovala, ale prejedná sa na nasledujúcom pracovnom stretnutí a následne vyzvala prítomných 

k hlasovaniu.  

 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 21 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje prevádzkový poriadok 

Kultúrneho domu v obci Seňa. 

Číslo: 21 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 21/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 21 

Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e   

prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v obci Seňa. 
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Bod č. 16 – Žiadosť o kompenzáciu nákladov za kanalizačnú prípojku. 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Žiadosť o preplatenie kanalinačnej prípojky JUDr. Márie Verebovej bola poslancom zaslaná elektronicky. 

Nových poslancov pani starostka informovala, že v minulosti bolo prijaté uznesenie o preplatení 

kanalizačných prípojok kde maximálna výška preplatenej prípojky je do  1 000,- €. 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 22 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje úhradu nákladov za 

kanalizačnú prípojku vo výške 564,26 € pre žiadateľku JUDr. Máriu Verebovú, rod. 

Juraševskú, bytom Kechnec 152.   

Číslo: 22 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 22/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 22 

Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e   

úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 564,26 € pre žiadateľku JUDr. Máriu Verebovú, rod. 

Juraševskú, bytom Kechnec 152. 

 

 

Bod č. 17– Rôzne 
 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Dňa 27.09.2022 bola obci doručená žiadosť pani Vitkovej, bytom Kechnec 207 o dlhodobý prenájom 

obecného pozemku pred potravinami ABC, kde plánuje umiestniť skladovú jednotku. Pani starostka 

navrhuje schváliť zámer prenájmu a špecifiká ako cena za prenájom, dlžka prenájmu by sa dohodli na 

ďalšom zastupiteľstve. Pán poslanec Ing. Kožej navrhuje spraviť prieskum, aké sú poplatky za prenájom 

obecných pozemkov v okolitých obciach a podľa toho nastaviť cenu. Pani starostka  vyzvala poslancov k 

hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 23 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje zámer prenájmu časti 

obecného pozemku č. parcely 147/2 vedenej na LV č. 820 katastrálne územie Seňa 

vedenej za účelom skladových priestorov pre žiadateľku pani Máriu Vitkovú, bytom 

Kechnec 207.   
Číslo: 23 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 23/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 23 

Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e   

zámer prenájmu časti obecného pozemku č. parcely 147/2  vedenj na LV č. 820 katastrálne územie Seňa 

za účelom skladových priestorov pre žiadateľku pani Máriu Vitkovú, bytom Kechnec 207.   

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Dňa 13.12.2002 bola Obecnému úradu doručená žiadosť pani Marty Juhásovej o odkúpenie obecného 

pozemku. Pri dedičskom konaní sa zistilo, že časť rodinného domu a časť oplotenia stoja na obecných 

pozemkoch a je potrebné to vysporiadať. Pani starostka navrhla schváliť zámer odpredaja, o cene sa 

rozhodne na najbližšom obecnom zastupiteľstve.  

 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 24 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje zámer odpredaja 

novovytvorených parciel č.148/2 a 148/3 podľa geometrického plánu č. 432/2022 zo dňa 

07.11.2022 vedený na LV č. 820  katastrálne územie Seňa ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania pozemkov žiadateľky Marty Juhásovej, bytom 

Seňa č. 392. 

Číslo: 24 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 24/II/2022 

Schválené hlasovaním č. 24 

Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní 

s c h v a ľ u j e   

zámer odpredaja novovytvorených parciel č.148/2 a 148/3 podľa geometrického plánu č. 432/2022 zo 

dňa 07.11.2022 vedený na LV č. 820  katastrálne územie Seňa ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu dlhodobého užívania pozemkov žiadateľky Marty Juhásovej, bytom Seňa č. 392. 

 

 

 

 

Bod č. 18 – Diskusia  

Pán poslanec Jaroslav Szabó dostal podnet na zaparkované autá na chodníku v časti Háj. V tejto oblasti 

stoja autá na krajnici a na druhej strane na chodníku. Táto cesta sa dá prejsť len v protismere. Bolo by 

potrebné urobiť poriadok s autami, ktoré tam parkujú. Problém je aj pri vykonávaní zimnej údržby. Pluh, 

ktorý odhŕňa sneh musí tento val snehu niekde nahrnúť. Ak sú pri krajnici zaparkované autá, tak ho musí 

nahrnúť na chodník.  Navrhol,  aby sa tento problém riešil tým, že obec nariadi občanom aby svoje autá 

parkovali vo svojich dvoroch, alebo sa postavia garáže za nájomné. Pán poslanec Limánek navrhol, že 

problém sa dá riešiť tak, že treba vyzvať ľudí, aby neparkovali na chodníku v opačnom prípade je 

možnosť volať Políciu a riešiť to cez nich. Urobí sa fotodokumentácia a každému cez objektívnu 
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zodpovednosť príde “poplatok za parkovanie” t.j. pokuta. V tejto časti obce jazdia autá veľmi rýchlo a 

keď sú zaparkované autá na chodníku tak mamičky s deťmi musia chodiť po ceste a sú ohrozené. Možno 

by bolo dobré osadiť aj retarder prípadne osadiť dopravné značenie. Treba to radikálne riešiť, aby nedošlo 

k úrazu. Značenie je nutné doplniť aj pri Šivákovi, chýba tam zvyslá značka, je tam len vodorovné 

značenie. Starostka obce informovala poslancov, že nie je možné vyberať poplatky za zaparkované autá 

na chodníku. Obec by musela mať vybudované záchytné parkoviská. Pán Vaško poznamenal, že treba ísť 

prísne na vec a vyzvať občanov, aby parkovali vo svojich dvoroch. Osadenie dopravných značiek je 

finančne veľmi nákladné. Pani starostka zistí cenovú ponuku, koľko by to obec stálo. Lokality Šivák, 

Staňo, zrkadlo  v časti zákruta TJ, rómsky kopec Čižmár, zrušenie prechodu prechodcov pri reštaurácii 

“U Doniho”, nový prechod pred materskou škôlkou. Pán poslanec Szabó navrhuje ponechať prechod pred 

reštauráciou nech majú ľudia možnosť prejsť aj v tejto časti. Pani poslankyňa Pillárová sa opýtala, či nie 

je možné zakúpiť kontajner pre obec aby si obec na odpad nemusela kontajnery prenajímať cez firmu 

Kosit. Pán poslanec Szabó navrhol zakúpiť pre obec jeden traktor, jeden snežný pluh, ktoré by slúžili aj 

na zimnú údržbu a mohli by sa zakúpiť aj z druhej ruky, avšak pani starostka poznamenala, že by nemal 

kto robiť nutné opravy. Staršia technika by si to určite vyžadovala. Pani starostka vyzvala k diskusii aj 

prítomných občanov. O slovo sa prihlásili záhradkári zo  záhradkárskej lokality pod Briežkom, ktorí 

obecnému úradu adresovali sťažnosť na neprispôsobivých občanov obývajúcich jednu z chatiek. Sťažujú 

sa na špinu, hluk, potkany či drobné krádeže, znečisťovanie okolia a vytvorenie čiernej skládky. Pani 

starostku vyzvali, aby apelovala aj na občanov Sene, aby im nedávali žiadne nepotrebné veci, lebo 

väčšina z nich skončí na čiernej skládke. Pani starostka oboznámila s danou situáciou aj nových 

poslancov. Približne pred 6-7 rokmi sa v záhradkárskej lokalite predala jedna záhradka, do ktorej bola 

nasťahovaná rómska rodina z Bočiara. Na začiatku tam bývalo 7 ľudí, po čase už 17 a v súčasnosti je 

počet možno vyšší. Obec sa týmto stavom zaoberá, už bývalé zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie 

obecného pozemku, na ktorý by boli dovezené mobilné domy a títo občania by boli z tejto lokality 

presťahovaní. Celý problém blokuje neukončené dedičské konanie, z uvedeného dôvodu sa nedá majetko 

právne dosiahnuť požadovaný stav. Pani poslankyňa Langová uviedla, že obec už v tejto záležitosti 

urobila maximum čo bolo v jej kompetencii a nie je možné, aby sa zaoberala aj posúrením dedičského 

konania. To by malo byťv záujme ostatných majiteľov okolitých záhrad. Pani starostka navrhla aby obec 

spolu so záhradkármi kontaktovala syna bývalého starostu obce Sokoľany, ktorý vlastne celú tú zámenu 

pozemkov pred rokmi inicioval. Finančne by to pre neho nemal byť problém záhradku opätovne odkúpiť 

a tak by ostal priestor na presťahovanie týchto neprispôsobivých občanov na obcou vyhradený pozemok. 

Zástupca záhradkárov taktiež apeloval na voľný pohyb psov v záhradkárskej lokalite. Psy sa potulujú vo 

svorkách a sú pre ostatných nebezpeční.  Pani starostka vyjadrila názor, že obec vie realizovať odchyd 

takýchto psov, avšak ten je veľmi finančne náročný, Ak bude potreba pristúpi k tomuto kroku. Pán 

poslanec Limánek ako príslušník policajného zboru sa vyjadril aj ku rušeniu nočného kľudu týmito 

občanmi. Ozrejmil, že polícia je volaná do tejto lokality opakovane, ale z dôvodu že je to záhradkárska 

lokalita, neplatí pre ňu zákaz rušenia nočného kľudu. Vedia to riešiť len dohovorom, ktorý sa aj tak míňa 

účinku. Pani starostka zdôraznila, že pred 7 rokmi ešte pred kúpou tejto záhradnej chatky apelovala na 

záhradkárov, aby sa poskladali a chatku odkúpili, lebu už vtedy sa vedelo, kto sa tam má nasťahovať a že 

to bude v budúcnosti veľký problém pre susedov. Nikto vtedy neprejavil záujem o odkúpenie. Pani 

starostka uvažuje aj o možnosti zakúpiť mobilné domy ak by mala obec túto možnosť, presťahovať ich a 

zámennou zmluvou túto situáciu vyriešiť. Avšak kým neprebehne dedičské konanie, nedá sa s 

nehnuteľnosťou nič robiť. Starostka bude kontaktovať predchádzajúceho majiteľka predmetnej chatky a 

dohodne pracovné stretnutie so záhradkármi vo veci odkúpenia, alebo zámeny. V tejto časti sa diskusia 

ukončila  a prešlo sa k poslednému 19-temu bodu rokovania.  

 

 
Bod č. 19 – Záver  

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

a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

          

  Meno 2/9 3/10 4/11 6/12 7/13 8/14 9/15 10/16 

Estera Čučková ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Július Domonkoš ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ing. Ondrej Kožej ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Martin Limánek ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ing. Csaba Mitro ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Bc. Ľudmila Pillárová 

 

ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ing. Štefan Puzder  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

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

 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

          

  Meno 11/17 12/18 13/19 14/20 15/21 16/22 17/23 17/24 

Estera Čučková ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Július Domonkoš ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ing. Ondrej Kožej ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Martin Limánek ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ing. Csaba Mitro ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Bc. Ľudmila Pillárová 

 

ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Ing. Štefan Puzder  ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

……………………………… 
  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. Denisa Vašková                                                                    ............................................ 
               

Overovatelia:      

 

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

  

 

Jaroslav Szabó                                                                                ............................................... 


