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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 riadneho zasadnutia zastupiteľstva v Seni, ktoré sa uskutočnilo 
 dňa 08.04.2016 o 18:00 

 
 
Miesto konania: KD Seňa 
 

Prezenčná listina 
  
Prezencia riadnych členov orgánu 
 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Mgr. Miroslav Bačenko Volený člen samosprávy Neprítomný- 
ospravedlnený 

- 

Marta Bárányová Volený člen samosprávy Prítomný 16:30 – 17:00 

Ing. Štefan Čamaj Volený člen samosprávy Prítomný 16:30 – 17:00 

Mgr. Katarína Domonkošová Volený člen samosprávy Prítomný 16:30 – 17:00 

Gabriel Ficzere Volený člen samosprávy Neprítomný- 
ospravedlnený 

- 

Jozef Hudák Volený člen samosprávy Prítomný 16:30 – 17:00 

Silvia Langová Volený člen samosprávy Prítomný 16:30 – 17:00 

JUDr. Marta Probalová Volený člen samosprávy Neprítomný- 
ospravedlnený 

- 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy Neprítomný- 
ospravedlnený 

- 

 

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 

 
Starostka privítala obecné zastupiteľstvo na druhom pracovnom stretnutí. Na zasadnutí bolo prítomných 5 poslancov 
4  poslanci sa ospravedlniil a  konštatovala, že  zasadnutie je uznášaniaschopné.   Za zapisovateľku bola určená 
Silvia Langová a za overovateľov zápisnice boli určení Mgr Bárányová a Ing. Čamaj. 
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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.)  
2.  Schválenie programu zasadnutia.  
3.  Kontrola uznesení. 
4.  Schválenie žiadosti o NFP rozšírenia  kapacity Materskej školy. 
5.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
6.  Diskusia. 

 
Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 18 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa 1) schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke 
s predloženými zmenami 
 2) určuje za overovateľov zápisnice p. Bárányová a Ing. Čamaj 

Číslo: 18 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Zápis z rokovania 
Po dohode sa vyradil z programu bod č. 14 
 
Unesenia 
 
Uznesenie č. 18/I/2016 
 
Schválené hlasovaním č. 1 
 
Obecné zastupiteľstvo v SENI   

a) schvaľuje  
prednesený program rokovania s predloženými zmenami 

b) určuje 
za overovateľov zápisnice p. Bárányovú a Ing. Čamaja 
 
Bod č.3 – Kontrola plnenia uznesení  
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia:  
 
Zápis z rokovania 
 
Správa č. 2/2016 
o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 14.03.2016  - ku dňu 08.04.2016 
 
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/I/2016 až 17/I/2016. 
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Uznesením č. 1/I/2016 Obecné zastupiteľstvo v SENI  s ch v á l i l o program rokovania zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva.     
Uznesenie č. 2/I/2016  Obecné zastupiteľstvo v SENI v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb.  
o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre hlavného kontrolóra obce Ing. Ladislava Nyulásziho vo 
volebnom období končiacom 31.12.2021  u r č u j e : 

1. plat vo výške stanovenej výpočtom podľa §18c ods.1 až 4  zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,mesačnú odmenu v súlade s § 18c  
ods. 5) až 6) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 10% 
určeného platu. 

Uznesenie č. 3/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní berie na vedomie správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015. 
Uznesenie č. 4/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní berie na vedomie odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018. 
Uznesenie č. 5/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  berie na vedomie  dodatok k Zásadám odmeňovania 
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Seňa s platnosťou od 1.1.2016. 
Uznesenie č. 6/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  s ch v a ľ u j e  odmenu pre zástupkyňu starostky obce  
p. Silviu Langovú vo výške 900 € mesačne s platnosťou od 1.1.2016. 
Uznesenie č. 7/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa zrušuje dve  komisie zriadené Obecným zastupiteľstvom  
zo dňa 15.12.2014, a to  komisiu  pre kanalizáciu a vodovod a komisiu pre sociálnu a zdravotnú činnosť. 
Uznesenie č. 8/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje za predsedu kultúrnej komisie poslankyňu Silviu 
Langovú a za predsedu komisie pre šport a športové aktivity poslankyňu Martu Barányiovú. 
Uznesenie č. 9/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje: 
a) za člena kultúrnej komisie pána Jaroslava Szaba, 
b) zánik mandátu člena komisie pre šport a športové aktivity Samuela Gallu. 
Uznesenie č. 10/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na roky 
 2016 – 2018. 
Uznesenie č. 11/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 
a) schvaľuje zámer zriadenia Centra voľného času – Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole,       
Seňa 507, 
b) ukladá Obecnému úradu v spolupráci  s riaditeľkou Základnej školy, Seňa 507 zabezpečiť všetky potrebné 
doklady a v sta novenom termíne do 30.05.2016 požiadať o zaradenie Centra voľného času do siete škôl  
a školských zariadení v školskom roku 2016/2017. 
Uznesenie č. 12/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa 
 č. 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Seňa 
s navrhovanými zmenami. 
Uznesenie č. 13/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje: 
a) zámer prenájmu nebytových priestorov vo výmere 26 m2 s prislúchajucou chodbou a sociálnym zariadením, 
b) podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov obce Seňa v Dome služieb  
so súpisným číslom 201. 
Uznesenie č. 14/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje predložený plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 15/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje  
s názvom „Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity Materskej školy Seňa“ v rámci výzvy s kódom  
OPLZ-PO6-SC612-2016-1b. 
b) maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 419.996,80 €, čo je 5 %  z celkových 
oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 20.999,84 €.  
Uznesenie č. 16/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje v súlade s ust. §11 ods.4 zákona 369/1990  
o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uzatvorenie zmluvy s Východoslovenskou distribučnou a. s., IČO: 
36599361, predmetom ktorej je poskytovanie komplexnej služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci. 
Uznesenie č. 17/I/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 
a) schvaľuje zámennú zmluvu s vlastníkmi parcely č. 345/2, 350/2, 364/2 v registri katastra „E“ v katastrálnom území 
Seňa v celkovej výmere 2522 m2 za rovnakú výmeru parcely vo vlastníctve obce,  
b) schvaľuje zámennú zmluvu s vlastníkmi parcely č.   1472/2   v registri katastra „E“ ako druh pozemku orná pôda 
 v katastrálnom území Seňa v celkovej výmere 739 m2 za rovnakú výmeru parcely vo vlastníctve obce,  
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c) ukladá Obecnému úradu vykonať všetky potrebné úkony spojené s vypracovaním geodetických plánov  
na odčlenenie parcely vo vlastníctve obce s cieľom zameniť za rovnakú výmeru s jednotlivými vlastníkmi na základe 
zámennej zmluvy. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  

berie na vedomie správu č. 2/2016 o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 08.04.2016. 

 
Bod č. 4 – Schválenie žiadosti o Nenávratný finančný prostriedok. 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
V rámci nutnej rozšírenosti kapacity Materskej školy sme sa rozhodli požiadať o Nenávratný finančný prostriedok. 
Projekt na rozšírenie MŠ bol spracovaný tak, že plánujeme využiť podkrovný priestor na vybudovanie nových tried  
a zrekonštruovať všetky doterajšie priestory využívané Materskou školou. Zhotoveným projektom sa budeme 
uchádzať o finančné prostriedky z eurofondov v celkovej výške cca 459 998,40 €. Podmienkou podania žiadosti je 
prijaté uznesenie Obecným zastupiteľstvom. 
 

 Hlasovanie číslo 19 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  ruší prijaté uznesenie č. 15/I/2016 zo dňa 14. marca 2016. 

Číslo: 19 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
 
Uznesenie č. 19/II/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  ruší prijaté uznesenie č. 15/I/2016 zo dňa 14. marca 2016. 
 

 Hlasovanie číslo 20 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo žiadosť o NFP pre MŠ. 

Číslo: 20 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenie č. 20/II/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje  
s názvom „Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity Materskej školy Seňa“ v rámci výzvy s kódom  
OPLZ-PO6-SC612-2016-1b. 
b) maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 459.998,40 €, čo je 5 %  z celkových 
oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 22.999,92 €.   
c) úhradu v prípade vzniknutých neoprávnených výdavkov spojených s realizáciou projektu, prípadne ďalšie výdavky 
zistené orgánmi zapojenými do kontroly projektu. 
 
Bod č. 5 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2016 
 

 Hlasovanie číslo 21 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

Číslo: 21 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
Uznesenie č. 21/II/201 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2016. 
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Bod č.20 – Diskusia 

 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 

 
Legenda 
N – Neprítomný 
NH – Nehlasoval 
ZA – Hlasoval za 
P – Hlasoval proti 
ZD – Zdržal sa 
? – Hodnota nie je známa 
 

  Číslo bodu  / číslo hlasovania                         

Meno 2/18 3/19 4/20 5/21                

Ing. Mgr. Miroslav 
Bačenko 

- - - - 
               

Marta Bárányová ZA ZA ZA ZA                

Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA                

Mgr.Katarína 
Domonkošová 

ZA ZA ZA ZA                

Gabriel Ficzere 
- - - -                

Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA                

Silvia Langová ZA ZA ZA ZA                

JUDr. Marta 
Probalová 

- - - -                

Jaroslav Szabó 
- - - - 

               

 
 
 
 

……………………………………… 
        Ing.Marcela Gallová 
  
 
           
Zapisovateľka: 
Silvia Langová      .............................................. 
 
Overovatelia:     
Bárányová Marta                                    ............................................. 
    
 
Ing. Štefan Čamaj          ............................................. 


