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   OBEC  SEŇA 

Seňa 200, 044 58 Seňa, Slovenská republika 

IČO 00324698 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Seni, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 28.11.2022 o 17:30 

 

 

Miesto konania: KD Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Mgr. Martin Bačenko  volený člen samosprávy prítomný  17:30 – 18:10 

Estera Čučková volený člen samosprávy prítomná 17:30 – 18:10 

Július Domonkoš volený člen samosprávy prítomný  17:30 – 18:10 

Ing. Ondrej Kožej volený člen samosprávy prítomný 17:30 – 18:10 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 17:30 – 18:10 

Martin Limánek volený člen samosprávy prítomný 17:30 – 18:10 

Ing. Csaba Mitro volený člen samosprávy prítomný 17:30 – 18:10 

Bc. Ľudmila Pillárová volený člen samosprávy prítomná  17:30 – 18:10 

Jaroslav Szabó volený člen samosprávy prítomný 17:30 – 18:10 

 

Priebeh  rokovania 
 

Bod č.1.  Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia   

 

Zápis z rokovania 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo otvorené hymnou Slovenskej republiky. 

Rokovanie začala pani Silvia Langová, ktorá privítala všetkých prítomných poslancov a občanov obce. 

Úvodom určila za zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva  

Mgr. Denisu Vaškovú a následne vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie pána Jozefa Krešáka, aby 

oboznámil prítomných s výsledkami volieb starostu obce Seňa a volieb do Obecného zastupiteľstva 

(správa tvorí prílohu predmetnej zápisnice).  

 

Bod č.2.  Určenie zapisovateľa 

 

Zápis z rokovania  

Pani Silvia Langová určila za zapisovateľku zápisnice z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva  

Mgr. Denisu Vaškovú a následne vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie, pána Jozefa Krešáka, aby 

oboznámil prítomných s výsledkami volieb starostu obce Seňa a volieb do Obecného zastupiteľstva 

(správa tvorí prílohu predmetnej zápisnice).  

 

Bod č.3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
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Zápis z rokovania 

 

Po oboznámení s výsledkami volieb, pani Silvia Langová vyzvala novozvolenú starostku obce  

Ing. Marcelu Gallovú, aby pristúpila k zloženiu sľubu, prevzatiu insígnií a následnému prevzatiu vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

 

Novozvolená pani starostka obce Ing. Marcela Gallová zložila sľub starostu obce, ktorý potvrdila svojim 

podpisom. Následne po tomto úkone prevzala od predsedu miestnej volebnej komisie pána Jozefa 

Krešáka osvedčenie o zvolení a od pani Silvii Langovej aj insígnie obce Seňa a tým sa ujala vedenia 

rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

Pani starostka obce Ing. Marcela Gallová vyzvala pána Jaroslava Szaba, aby prečítal sľub poslancov 

obecného zastupiteľstva a postupne vyzývala novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva,  

aby pristúpili a svojim podpisom potvrdili zloženie sľubu. Na základe ukončenia tohto aktu  

sa novozvolené obecného zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.  

 

Novozvolená starostka obce, pani Ing. Marcela Gallová, sa prihovorila všetkým prítomným, poďakovala 

sa za prejavenú dôveru a ujala sa vedenia obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 4 – Uznášaniaschopnosť Obecného zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 

Pani starostka obce skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, a preto je 

uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva určila 

pani poslankyňu Esteru Čučkovú a pani poslankyňu Bc. Ľudmilu Pillárovú a vyzvala zapisovateľku,  

aby prečítala návrh uznesenia o informáciách z výsledkov voľby starostu a volieb do Obecného 

zastupiteľstva. 

 

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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Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 Hlasovanie číslo 1 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

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. 

 

Číslo: 1 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 1/I/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 1 

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. 

 

Bod č. 5 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 
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Ďalší predkladatelia:  

 

Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia.  

2. Určenie zapisovateľa. 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o 

zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

a) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia.  

b) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva.  

c) Vystúpenie starostu.  

4. Uznášaniaschopnosť Obecného zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice.  

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

7. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a členov.  

8. Určenie sobášiacich.  

9. Informácia o poverení poslanca OZ o zastupovaní starostky obce.  

10. Určenie platu starostky obce. 

11. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce z dôvodu skončenia funkčného obdobia.    

12. Diskusia.  

13. Záver. 

 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 2 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

Číslo: 2 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 2/I/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Bod č. 6– Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia. 
 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce priblížila zákon o obecnom zriadení, ktorý rieši situácie v zákonom 

vymedzených prípadoch, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť aj 

poverený poslanec. Na predmetné poverenie navrhla pani starostka poslanca pána Ing. Csabu 

Mitra. 
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Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 3 

Návrh 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. 
Číslo: 3 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 3/I/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

p o v e r u j e  

poslanca Ing. Csabu Mitra 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. 

 

 

Bod č. 7 – Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a členov.  
 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

Zápis z rokovania 

 

Pani starostka obce na základe uskutočneného pracovného stretnutia navrhla zriadiť pre volebné obdobie 

2022 až 2026:  

komisiu pre ochranu verejného záujmu, ktorá sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; za 

predsedníčku komisie navrhujem Ľudmilu Pillárovú a za členov pána poslanca Ing. Ondreja Kožeja, 

pána poslanca Július Domonkoša a pána poslanca Martina Limáneka.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 4 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní  

a/ zriaďuje komisiu  pre ochranu verejného záujmu, 

b/ volí za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pani poslankyňu Bc. Ľudmilu 

Pillárovú, 

c/ volí za členov komisie pre ochranu verejného záujmu: 

- pána poslanca Ing. Ondreja Kožeja  

- pána poslanca Júliusa Domonkoša 

- pána poslanca Martina Limáneka 

  
Číslo: 4 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 4/I/2022 
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Schválené hlasovaním č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

a/ zriaďuje komisiu  pre ochranu verejného záujmu, 

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

c/ volí za členov komisie pre ochranu verejného záujmu: 

- pána poslanca Ing. Ondreja Kožeja 

- pána poslanca Júliusa Domonkoša 

- pána poslanca Martina Limáneka 

 

 

 

Bod č. 8 – Určenie sobášiacich  

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Za sobášiacich v tomto funkčnom období navrhla pani starostka obce poslanca Martina 

Limáneka  a poslankyňu Silviu Langovú.  
 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 5 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje  

za sobášiacich pána poslanca Martina Limáneka a pani poslankyňu Silviu Langovú. 

Číslo: 5 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 9 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 5/I/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

za sobášiacich poslanca Martina Limáneka a poslankyňu Silviu Langovú.   

 

 

 

 

Bod č. 9 – Informácia o poverení poslanca Obecného Zastupiteľstva zastupovaním starostky obce. 
 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce na začiatku tohto bodu rokovania uviedla, že v súlade s § 13 b) ods.1 zákona 

Slovenskej Národnej Rady 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poverila 

zastupovaním starostky obce Seňa poslankyňu pani Silviu Langovú ako dlhodobo uvoľnenú  

zo zamestnania na výkon tejto funkcie v rozsahu písomného poverenia starostky obce.  
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Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 6 

Návrh 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.  

 
Číslo: 6 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 2 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 6/I/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

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

že poverenou zastupovaním starostky obce vo volebnom období 2022  - 2026 bude poslankyňa Silvia 

Langová ako dlhodobo uvoľnená zo zamestnania na výkon tejto funkcie.  

 

Bod č. 10 – Určenie platu starostky obce 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

V súlade s platnou právnou úpravou a novým funkčným obdobím pristúpila pani starostka  k bodu 

prerokovania platu starostky obce. otvorila diskusiu k tomuto bodu avšak nikto z poslancov sa o slovo 

neprihlásil a nepodal žiadne námietky. Z uvedeného dôvodu pani starostka obce vyzvala zapisovateľku, 

aby prečítala návrh uznesenia.  
 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 7 

Návrh 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.  
Číslo: 7 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 2 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 7/I/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa 

u r č u j e   

v súlade s § 11   

ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostke 
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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. 
 

 

Bod č. 11 – Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce z dôvodu skončenia 

funkčného obdobia. 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

Zápis z rokovania 

V súlade s platnou právnou úpravou pri skončení funkčného obdobia má starosta nárok na preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky. Tento nárok musí byť schválený OZ. Pani starostka otvorila diskusiu k tomuto 

návrhu. Nikto z prítomných poslancov sa o slovo neprihlásil, preto vyzvala zapisovateľku, aby prečítala 

návrh uznesenia a vyzvala prítomných poslancov k hlasovaniu. 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 8 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce z dôvodu skončenia 

funkčného obdobia. 

Číslo: 8 Schválený: ÁNO Prítomní: 9 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 2 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 8/I/2022 

 

Schválené hlasovaním č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e  

preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce z dôvodu skončenia funkčného obdobia. 

 

Bod č. 12 – Diskusia 

Vzhľadom na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva ponechala pani starostka priestor 

prítomným iba na slávnostný prejav. Opýtala sa prítomných,  kto by mal záujem o slávnostnú reč avšak 

nikto sa o slovo neprihlásil. V závere dodala, že na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré 

sa bude konať dňa 14.12.2022 v sále Kultúrneho domu budú mať prítomní občania možnosť prezentovať 

svoje návrhy, podnety a postrehy.  

 

 

 

Bod č. 13 – 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 4/1 5/2 6/3 7/4 8/5 9/6 10/7 11/8 

Mgr. Martin Bačenko  ZA ZA ZA ZA ZA P P P  

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 P P P 

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 

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 

      

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Denisa Vašková                                                                    ............................................ 
               

Overovatelia:      

 

Estera Čučková                                                         ............................................... 

  

 

Bc. Ľudmila Pillárová                                                                     ............................................... 


