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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 10.03.2015 o 18:00 
 

 
Miesto konania: KD Seňa 
 
Prezenčná listina 
  
Prezencia riadnych členov orgánu 
 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 
Ing. Mgr. Miroslav Bačenko Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 20:00 
Marta Bárányová Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 20:00 
Ing. Štefan Čamaj Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 20:00 
Mgr. Katarína Domonkošová Volený člen samosprávy Neprítomný 

ospravedlnený 
- 

Gabriel Ficzere Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 20:00 
Jozef Hudák Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 20:00 
Silvia Langová Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 20:00 
JUDr. Marta Probalová Volený člen samosprávy Neprítomný 

ospravedlnený 
- 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 20:00 
 
Priebeh  rokovania 
 

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

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
    

Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka privítala obecné zastupiteľstvo na druhom pracovnom stretnutí. Na zasadnutí bolo prítomných 7 poslancov 
2 poslankyne sa ospravedlnili a  konštatovala, že  zasadnutie je uznášaniaschopné.   Za zapisovateľku bola určená 
Bc.Slávka Riganová a za overovateľov zápisnice boli určení p. Gariel Ficzere a p. Jozef Hudák. 
 

 
Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
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Ďalší predkladatelia:  
 
Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 

1. Otvorenie 
a) určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, 
2. Schválenie programu zasadnutia. 
3. Kontrola uznesení. 
4. Interpelácia poslancov. 
5. Správa o kontrolnej činnosti 
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
7. Schválenie rozpočtu obce  
8. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Seňa 
9. Schválenie súhlasu o vstupe do Mikroregiónu  HORNÁD 
10.Schválenie výšky úhrady za mobilné služby 
11. Žiadosť o schválenie predĺženia cestnej komunikácie 
12. Žiadosť o započítanie 80% nákladov z nájmu priestorov posilňovne 
13. Žiadosť o vrátenie pozemku Zväzom židovských náboženských obcí 
14. Schválenie geodetických prác za účelom odpredaja obecného pozemku za účelom výstavby obytného 

domu 
15. Schválenie projektových činností pre čerpanie eurofondov  
16. Schválenie podmienok súťaže prenájmu obecných priestorov na futbalovom ihrisku  
17. Delegovanie člena školskej rady 
18. Rôzne. 
19. Prezentácia činností Obecného úradu 
20. Diskusia. 
21. Záver. 
 

Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 16 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa 1) schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke  2) určuje 

za overovateľov zápisnice: Gabriel Ficzere a Jozef Hudák  
Číslo: 16 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 
Unesenia 
 
Uznesenie č. 16/II/2015 
 
Schválené hlasovaním č.16 
 
Obecné zastupiteľstvo v SENI   

1) schvaľuje  
prednesený program rokovania  

2) určuje 
za overovateľov zápisnice: Gabriel Ficzere a Jozef Hudák. 
 
 

 
Bod č.3 – Kontrola plnenia uznesení  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 
 
Správa č.2/2015 
o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 14.01.2015  - ku dňu 10.03.2015 
 
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/2015 až 15/I/2015 
 
Uznesením č. 1/I/2015 Obecné zastupiteľstvo v SENI  s ch v á l i l o program rokovania zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva.     
Uznesením č. 2/I/2015 Obecné zastupiteľstvo v SENI   s ch v á l i l o  Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015

Uznesením č. 3/I/2015 Obecné zastupiteľstvo v SENI  s ch v á l i l o všeobecne záväzné nariadenie 

, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Seňa – Zmeny a doplnky č.3.  

č.2/2015

Uznesením č. 4/I/2015 Obecné zastupiteľstvo v SENI s ch v á l i l o Všeobecne záväzné nariadenie 

 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa v Základnej škole.  

č.3/2015

Uznesením č. 5/I/2015 Obecné zastupiteľstvo v Seni s ch v á l i l o  Všeobecne záväzné nariadenie 

 
o podmienkach držania psov na území obce Seňa. 

č. 4/2015

Uznesením č. 6/I/2015  Obecné zastupiteľstvo v   Seni zobralo na vedomie informáciu o výsledku verejnej 
obchodnej súťaže za účelom zriadenia lekárne. 

 
o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd . 

Uznesením č. 7/I/2015  Obecné zastupiteľstvo v Seni s ch v á l i l o  žiadosť Slovenského zväzu chovateľov 
poštových holubov o poskytnutie nebytových priestorov. 
Uznesením č. 8/I/2015 Obecné zastup. v Seni  z o br a l o   n a  v e d o m i e  výpoveď zmluvy o prenájme 
nebytových priestorov na futbalovom ihrisku.  
Uznesením č. 9/I/2015 Obecné zastupiteľstvo Obce Seňa s ch v á l i l o  podmienky  na prenájom uvoľneného 
obecného bytu v bytovom dome č. 606.   
Uznesením č. 10/I/2015 Obecné zastupiteľstvo v Seni  s ch v á l i l o  poverenie pre starostku obce pre volebné 
obdobie 2014 – 2018 na zastupovanie obce Seňa ako vlastníka pozemkov. 
Uznesením č.11/I/2015 Obecné zastupiteľstvo v Seni  s ch v á l i l o  členov jednotlivých komisií. 
Uznesením č.12/I/2015 Obecné zastupiteľstvo v Seni  s ch v á l i l o za kronikára obce pre volebné obdobie 2014 – 
2018 poslankyňu Martu Barányiovú.  
Uznesením č. 13 a 14/I/2015 Obecné zastupiteľstvo v Seni  s ch v á l i l o  JUDr. Probalovej a Mgr. preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky za rok 2014. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 17 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie Správu č. 2/2015 o kontrole plnenia 

uznesení prijatých OZ v Seni v dňa  14.01.2015   
Číslo: 17 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 
Unesenia 
 
Uznesenie č. 17/II/2015  
 
Schválené hlasovaním č. 17 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  
berie na vedomie 
správu č. 2/2015 o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni 
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Bod č.4 - 
 

Interpelácia poslancov  

Ing. Mgr.M. Bačenko 
- mal pripomienku k správe o kontrolnej činnosti aby hlavný kontrolór sa v nej vyjadroval konkrétnejšie a viac 

rozvádzal opatrenia dané obci. Ďalšiu interpeláciu podal p. poslanec v písomnej forme 
 
J.Hudák 
- vytkol, že predchádzajúcemu zastupiteľtvu bolo vytknuté, že nezverejňuje zápisnice na webovom sídle ale aj 

v súčasnosti pretrváva tento problém 
M.Gallová 
- vyjadrila sa, že zápisnica je hotová ale je potrebné ju prerobiť do nového formátu, ktorý je požadovaný . Daný 

problém bude v krátkom termíne odstránený. 
 
 

 
Bod č.5 - Správa o kontrolnej činnosti 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. Nakoľko nebol podaný žiaden návrh, 
bol prednesený návrh uznesenia. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 18 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce za rok 2014. 
Číslo: 18 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 6 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 
Uznesenia 
 
Uznesenie č. 18/II/2015  
 
Schválené hlasovaním č. 18 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní    

  berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014. 
 

 
Bod č.6 - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 až 2017. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
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Zápis z rokovania 
 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. Nakoľko nebol podaný žiaden návrh, 
bol prednesený návrh uznesenia. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 19 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 až 2017 
Číslo: 19 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 
Unesenia 
 
Schválené hlasovaním č. 19 
 
Uznesenie č. 19/II/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  
berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 až 2017 

 
Bod č.7 - Schválenie návrhu rozpočtu obce Seňa na roky 2015 až 2017 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  Starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka prítomných informovala, že k rozpočtu bolo podaných viacero pripomienok od poslancov a taktiež aj od 
finančnej komisie. Všetkými pripomienkami a návrhmi na zmeny v rozpočte sa poslanci zaoberali na spoločnom 
pracovnom stretnutí konanom dňa 05.03.2015. Jedná sa o viacero zmien, a to ako na strane výdavkovej, tak aj na 
strane príjmovej. Zmeny sa taktiež týkajú zväčša presunov v samotnej výdavkovej časti. Všetky zapracované zmeny 
predniesla tak, ako boli navrhnuté a odsúhlasené na pracovnom stretnutí. 
Mgr. Bačenko – predniesol žiadosť Senianskeho okrášľovacieho spolku o finančný príspevok z rozpočtu obce na 

financovanie výroby obecného kalendára vo výške 500€.  
Ing. Čamaj – navrhol, že táto položka by mohla byť hradená z položky reklama a inzercia v predloženom návrhu 

rozpočtu obce. 
p. Ficzere – sa opýtal, či v prípade poskytnutia financií bude garancia, že sa kalendár dostane do každej domácnosti 

do konca roka 
Mgr. Bačenko – sa vyjadril, že všetko bude závisieť od sponzorov a výšky prostriedkov  
Ing. Gallová – navrhla ponížiť čiastku vo výške 500€ z rozpočtu obce určenú na monitoring  
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 20 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje a) rozpočet a programy obce Seňa na rok 2015 v 

súlade s úpravami schválenými pri prerokovaní návrhu rozpočtu, b) Obecné zastupiteľstvo v Seni 
berie na vedomie rozočty na roky 2016 a 2017  

Číslo: 20 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 
 
Schválené hlasovaním č. 20 
 
Uznesenie č. 20/II/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje:  
a) rozpočet a programy obce Seňa na rok 2015 v súlade s úpravami schválenými pri prerokovaní návrhu rozpočtu,  
b) Obecné zastupiteľstvo v Seni berie na vedomie rozočty na roky 2016 a 2017 
 

 

Bod č.8 - Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č.5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Seňa 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  Starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 

Starostka informovala prítomných, že toto všeobecne záväzné nariadenie bolo pripravené na základe doporučení 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá vykonala v priebehu mesiaca február a marec 2015 kontrolu za 
predchádzajúci kalendárny rok 2014. Kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré boli operatívne odstránené a 
napravené. Kontrola bude ulpnčená dňa 12.03.2015. Obec Seňa doplnila v predmetnom VZN biologicky rozložiteľný 
odpad a likvidáciu kuchynského a reštauračného odpadu. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 21 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o 

doplnení VZN obce Seňa č. 5/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Seňa. 

Číslo: 21 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Unesenia 
 

Schválené hlasovaním č. 21 
 
Uznesenie č. 21/II/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  
schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o doplnení VZN obce Seňa č. 5/2011 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Seňa. 
 

 
Bod č. 9 – Schválenie súhlasu o vstupe do Regionálneho združenia obcí Hornád.  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  Starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
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Zápis z rokovania 
 

Starostka oboznámila prítomných o regionálnom združení obcí HORNÁD, ktoré združuje 16 obcí, ktoré 
nepopierateľne spolupracujú a podporujú sa svojimi aktivitami. Snahou združenia je spájať sily a prostriedky pri 
presadzovaní spoločných cieľov I záujmov v rôznych oblastiach. Ďalším prínosom tohto združenia sú noviny 
“Abovský hlásnik”, ktoré poskytujú prehľad o činnosti jednotlivých obcí, ďalej umožňujú zviditeľniť obec a jej podujatia 
a taktiež sú kontrolným mechanizmom pre občanov a to tým, že poukazujú na fungovanie ostatných obcí v regióne. 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
Mgr. Bačenko – vyjadril sa, že členstvo v združení je podmienené aj platením členského, ktoré je vysoké. Taktiež 

mal dotaz na to, čo obci prinesie členstvo v združení. Vyjardil sa, že z toho dôvodu ukončil členstvo 
obce počas jeho funkčného obdobia 

Ing. Gallová – potvrdila, že výška členského je 0,50€/obyv. a je určený ako príspevok na výrobu abovského hlásnika. 
Obce združené v združení dávali spoločné žiadosti o dotácie na revitalizáciu obcí, ktoré im boli 
poskytnuté. Zo samotného hlásnika majú možnosť občania získavať informácie o susedných obciach o 
ich činnosti. 

p. Szabó -    poznamenal, že je prínosom pre obec vidieť ako prosperujú obce združené v mikroregióne, je toho 
názoru, že aj pre našu obec bude mať prínos členstvo v združení 

p. Probala – sa opýtal aké garancie má obec, že členstvom v združení získa finacie na skrášľovanie obce. Vyjadril 
sa, že v abovskom hlásniku bude obec mať vyhradenú iba časť na nejaký článok ale v obecných 
novinách sa občania dozvedia všetko, čo sa deje v obci. 

 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 22 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa   s c h v a ľ u j e  vstup obce Seňa do Regionálneho 

združenia obcí Hornád.  
Číslo: 22 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 4 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0 Proti: 1 
 

Unesenia 
 

Schválené hlasovaním č. 22 
 
Uznesenie č. 22/II/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa    
 s ch v a ľ u j e  
 súhlas o vstupe do Regionálneho združenia obcí Hornád. 
 

 
K bodu č.10 - Schválenie výšky úhrady za mobilné služby. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Ing. Gallová 
-  informovala o tom, že v predchádzajúcom volebnom období starostka obce ako aj jej zástupkyňa využívali pri 
výkone svojej funkcie 2 služobné mobilné telefóny v priemernej sume 49,99 € za mesiac. Ako starostka obce 
a zástupkyňa od začiatku používajú pri výkone tejto funkcie súkromné mobilné telefóny preto žiada touto cestou OZ 
o schválenie preplácania časti úhrady za mobilné telefóny, a to v sume 50 € mesačne za používanie dvoch 
súkromných mobilných telefónov pri výkone funkcie starostu a zástupcu. 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
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Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 23 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce  Seňa  s c h v  a ľ u j e   úhradu 50 €  mesačne za používanie dvoch 

súkromných mobilných telefónov na služobné účely, a to pre starostku obce a zástupcu starostky 
obce po 25 €/mesačne.  

Číslo: 23 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 
 

Uznesenia 
 

Schválené hlasovaním č.23 
 

Uznesenie č. 23/II/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce  Seňa   
s c h v  a ľ u j e    
úhradu 50 €  mesačne za používanie dvoch súkromných mobilných telefónov na služobné účely, a to pre starostku 
obce a zástupcu starostky obce po 25 €/mesačne. 
 

  
Bod č.11 - Žiadosť o schválenie predĺženia cestnej komunikácie. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 

 
Starostka  informovala prítomných o žiadosti, ktorú obdržal Obecný úrad v Seni o udelenie práva prechodu 
a prejazdu  od Mgr. Labancovej. Jedná sa o cestnú komunikáciu pri základnej škole, ktorá podľa katastrálnej mapy je 
ukončená pred školskou bytovkou č. 508 , teda aj samotní vlastníci bytov nemajú právne vysporiadaný prechod 
a prejazd k svojej nehnuteľnosti. Preto obec navrhuje geodetické zameranie, ďalej vykonanie zmeny druhu pozemku 
z ornej pôdy na komunikáciu a následné schválenie predĺženia cestnej komunikácie.  
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
  
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 24 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce  Seňa a)  u k l a d á   o b e c n é m u   ú r a d u  vykonať všetky 

potrebné úkony s realizáciou predĺženia cestnej miestnej komunikácie s parc. č. 90/6 a č.  90/1, a to 
geodetické práce i zmenu druhu pozemku z ornej pôdy na cestnú miestnu komunikáciu. 
b) s ch v a ľ u j e predĺženie cestnej miestnej komunikácie na obecnom pozemku s parc. č. 90/6 
a č. 90/1 za účelom sprístupnenia stavebných pozemkov pre občanov obce Seňa.   

Číslo: 24 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 
 
Uznesenie č. 24/II/2015 
 
Schválené hlasovaním č.24 
 
Obecné zastupiteľstvo obce  Seňa  
a)  u k l a d á   o b e c n é m u   ú r a d u  vykonať všetky potrebné úkony s realizáciou predĺženia cestnej miestnej 
komunikácie s parc. č. 90/6 a č.  90/1, a to geodetické práce i zmenu druhu pozemku z ornej pôdy na cestnú miestnu 
komunikáciu. 
b) s ch v a ľ u j e predĺženie cestnej miestnej komunikácie na obecnom pozemku s parc. č. 90/6 a č. 90/1 za účelom 
sprístupnenia stavebných pozemkov pre občanov obce Seňa.   
 

  
Bod č.12 - Žiadosť o započítanie 80% nákladov z nájmu priestorov.    

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  Starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka informovala prítomných- 
dňa 19.02.2015 bola doručená Obecnému úradu žiadosť p. Tomáša Kažméra o preplatenie 80 % nákladov 
vynaložených na rekonštrukciu nebytových priestorov – posilňovne. V zmluvne stanovených podmienkach je 
určených zo sumy prenájmu možnosť odčítania  50 % investovaných nákladov. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj tohto 
podnikateľského zámeru  nájomca požiadal obec o navýšenie percenta odčítania investovaných nákladov. 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
Ing. Bačenko – sa vyjadril, že je možné brať do úvahy iba náklady použité na zveľadenie obecného majetku ako sú 

omietky, podlaha a pod. 
p. Probala – sa vyjadril, že p. Krivda prevádzkovateľ baru v športovom areáli sa vyjadril, že radšej rozoberie 

nainštalovaný nábytok ak nebude mať uhradenú časť nákladov vynaložených na zveľadenie 
zariadenia. Toto zariadenie bolo financované však obcou. 

Ing. Bačenko – sa vyjadril, že obec bola nútená vybudovať toto zariadenie z dôvodu možnej pokuty zo strany 
hygieny, ktorá nedovoľuje bufetový preda občerstveniaj zo skladových priestorov 

p. Ficzere – sa vyjadril, že ak teraz by bolo schválené preplatenie nákladov vo výške 80% môže si nárokovať na 
preplatenie nákladov na opravu v takejto výške aj pekáreň alebo p. Krivda na prevádzku v budove  TJ   

 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 25 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce  Seňa  schvaľuje možnosť odčítania  80 % investovaných nákladov zo 

sumy prenájmu.  
Číslo: 25 Schválený: Nie Prítomní: 7 Za: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 7 
 

 
Bod č. 13 - Žiadosť o vrátenie pozemku Zväzu židovských náboženských obcí. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
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Zápis z rokovania 
 
Dňa 27.02.2015 bola Obecnému úradu doručená žiadosť Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR  
o vrátenie pozemku. Jedná sa o židovský cintorín, ktorý sa dostal do vlastníctva Obce Seňa na základe žiadosti 
Obce o zápis Domu nádeje. Zväz má za to, že pri prevode nehnuteľnosti nebola dodaná žiadna listina z titulu 
nadobudnutia, ako je kúpna alebo darovacia zmluva, preto žiada OZ o schválenie rozhodnutia o navrátení časti 
pozemku, teda pôvodný židovský cintorín.  
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
Ing. Čamaj – sa opýtal, či obec má právny nárok na tento pozemok 
Ing. Gallová – sa vyjadrila, že predstavitelia židovskej obce majú zápis z pozemkovej knihy, kde je cintorín vo 

vlastníctve židovskej obce. V iných obciach odkupovali tieto pozemky za symbolickú cenu 1€ 
Ing. Čamaj – je zápis v katastri, že je to majetok obce 
Ing. Bačenko – sa vyjadril, že v r.1999 nevedeli preukázať vlastníctvo. Doporučuje ponechať terajšie ohraničenie 

židovského cintorína a do zmluvy zaviesť aj príspevok na kosenie 
Ing. Čamaj – navrhol, aby obec dala preveriť na katastri vlastníctvo, ohraničiť iba plochu, ktorá je v súčasnosti 

aktuálna a dať si vytýčiť túto plochu geometrickým plánom   
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 26 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa u k l a d á obecnému úradu a)preveriť právny stav 

parc.č.21/1, b) žiadať fyzické vytýčenie parcely židovského cintorína odčleňnovacím 
geometrickým plánom.  

Číslo: 26 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 
Uznesenie č. 25/I/2015 
 
Schválené hlasovaním č.26 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  
u k l a d á obecnému úradu  
a)preveriť právny stav parc.č.21/1,  
b) žiadať fyzické vytýčenie parcely židovského cintorína odčleňnovacím geometrickým plánom. 
 

 

Bod č. 14 - schválenie geodetických prác za účelom odpredaja obecného pozemku so zámerom výstavby 
obytného domu. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Obecnému úradu bola doručená Projektová štúdia na výstavbu dvojposchodového bytového domu so šiestimi bytmi, 
ktorý bude výhradným osobným vlastníctvom súkromnej osoby. Investor má záujem o kúpu obecného pozemku 
situovaného smerom na bývalé Družstvo v mieste plánovaného bytového domu podľa Územného plánu vo výmere 
500m2. Pri bytovom dome plánuje investor vybudovať parkovisko s 10 – timi parkovacími miestami  a v okolí 
obytného domu vytvoriť zelenú plochu. Predaj obecného pozemku na výstavbu obytného domu prebehne verejnou 
obchodnou súťažou so zreteľom najvyššej ponuky a pri predaji budú presne stanovené zmluvné podmienky, ako je 



11 
 

účel použitia obecného pozemku, termín ukončenia stavby a zodpovednosť za nájomcov. 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
Ing. Bačenko – poukázal na možný problem v danej oblasti s prekládkou plynovodu 
p. Probala – poznamenal, či by nebolo vhodné dať možnosť vyjadriť sa občanom, či súhlasia s takouto výstavbou 
   
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 27 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce  Seňa  u  k l a d á   o b e c n é m u   ú r a d u  vykonať všetky 

potrebné úkony súvisiace s prípravou na odpredaj obecného pozemku vo výmere cca 500 m2, 
odčlenenej od parc. č. 3532/1 za účelom výstavby bytového domu podľa územného plánu – Zmeny 
a doplnky č. 2.  Obecný úrad zabezpečí geodetické práce.  

Číslo: 27 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 5 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 1 
 
 

Uznesenia 
 
Uznesenie č. 26/II/2015 
 
Schválené hlasovaním č. 27 
 
Obecné zastupiteľstvo obce  Seňa   
u  k l a d á   o b e c n é m u   ú r a d u   
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s prípravou na odpredaj obecného pozemku vo výmere cca 500 m2, 
odčlenenej od parc. č. 3532/1 za účelom výstavby bytového domu podľa územného plánu – Zmeny a doplnky č. 2.   
 
Bod č. 15 - Schválenie projektových činností a prác pre čerpanie eurofondov.
 

  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Sarostka obce informovala prítomných o pracovnom stretnutí poslancov dňa 05.03.2015 na ktorom boli poslanci 
oboznámení s nutnou prípravou podkladov pre predpokladané výzvy z fondov Európskej únie. Rozhodli sa zapojiť do 
výzvy na výstavbu kanalizácie – dobudovanie kanalizačných vetiev, rekonštrukcie Materskej školy z dôvodu 
nepostačujúcej kapacity, dokončenie rekonštrukcie ZŠ a výstavby námestia obce Seňa za Kultúrnym Domom. 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 28 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa ukladá Obecnému úradu  vykonať všetky potrebné úkony na 

prípravu podkladov pre výzvy z fondov Európskej únie na výstavbu kanalizácie, rekonštrukcie 
Materskej školy, Základnej školy a výstavby námestia obce Seňa za Kultúrnym domom.   

Číslo: 28 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 
 
Uznesenie č. 27/II/2015 
 
Schválené hlasovaním č.28 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa 
ukladá Obecnému úradu   
vykonať všetky potrebné úkony na prípravu podkladov pre výzvy z fondov Európskej únie na výstavbu kanalizácie, 
rekonštrukcie Materskej školy, Základnej školy a výstavby námestia obce Seňa za Kultúrnym domom.   
 

 
Bod č. 16 - schválenie podmienok súťaže prenájmu obecných priestorov na futbalovom ihrisku.  

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  Starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Obecný úrad predkladá Obecnému zastupiteľstvu na schválenie podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom 
obecných nebytových priestorov na futbalovom ihrisku. Záujemcovia o prenájom týchto priestorov môžu predkladať 
svoje ponuky v zmysle podmienok, ktoré budú zverejnené na úradných tabuliach a webovej stránke  obce. 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
Ing. Čamaj – sa vyjadril, že v zmluve je potrebné zahrnúť aj podmienku, že počas prevádzkových hodín bude majiteľ 

podmienený dohľadom nad multifunkčným ihriskom 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 29 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa s ch v a ľ u j e   podmienky verejnej obchodnej súťaže na 

prenájom obecných nebytových priestorov na futbalovom ihrisku. 
Číslo: 29 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 
Uznesenie č. 28/II/2015 
 
Schválené hlasovaním č. 29 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  
s ch v a ľ u j e    
podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom obecných nebytových priestorov na futbalovom ihrisku. 
 

 
Bod č. 17 - Delegovanie člena rady školy.    

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  Starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
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Zápis z rokovania 
 
Zrušením delegovania za člena rady školy  Ing. Mareka Majerského bol za nového člena rady školy za OBEC 
vymenovaný a delegovaný poslanec Jozef Hudák. 
Starostka vyzvala poslancov k podaniu doplňujúcich návrhov k bodu programu. 
 
Hlasovania 
 
 Hlasovanie číslo 30 
Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  berie na vedomie a) zrušenie delegovania za člena rady školy 

Základnej školy Seňa Ing. Mareka Majerského, b)informáciu o delegovaní za člena rady školy 
Základnej školy Seňa p. Jozefa Hudáka.  

Číslo: 30 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
 

Uznesenia 
 
Uznesenie č. 29/II/2015 
 
Schválené hlasovaním č.30 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa   
berie na vedomie 
a) zrušenie delegovania za člena rady školy Základnej školy Seňa Ing. Mareka Majerského,  
b)informáciu o delegovaní za člena rady školy Základnej školy Seňa p. Jozefa Hudáka. 
 

 
Bod č. 18 – Rôzne. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
Zápis z rokovania 
 
Starostka informovala prítomných: 
- podala informáciu o presune personálneho obsadenia Obecného úradu našej obce. Matrikárka – pani Hiščáková 
odchádza do predčasného dôchodku. Na jej miesto prechádza pani Slávka Riganová, ktorá doteraz pôsobila na 
daniach a poplatkoch. Túto pozíciu obsadí pani Ružena Vitková a miesto účtovníčky obsadí pani Eva Šostáková. 
Personálne zmeny, ktoré nás zasiahli a očakávajú týmto presunom nás spomaľujú pri vybavovaní každodenných 
povinností, nakoľko pani Riganová a pani Langová ešte nemajú skúšky z vedenia matriky, p. Hiščáková je oficiálne 
na dovolenke a vzhľadom na vzniknutú situáciu vykonávame všetky činnosti v obmedzenom režime bez jednej 
persony a bez rutinných zvyklostí. 
 
- byt v obecnom bytovom dome č. 606 získali záujemcovia, ktorí okrem toho, že spĺňali predpísané kritéria 
a podmienky, mali ako jediní trvalý pobyt v obci Seňa. Oficiálnym nájomcom predmetného bytu sa stanú manželia 
Pribulovci.  
 
- veľkokapacitné kontajnery budú privezené dňa 19.03.2015  rozložené budú na štyroch rôznych miestach 
a následne na druhý deň 20.03.2015 budú vyprázdnené a opätovne dovezené pre potreby občanov.   
 
- kapacita Materskej školy je určená RÚVZ Košice počtom 45 detí. Zápisu do Materskej školy na roky 2015 - 2016 sa 
zúčastnili 54 detí. Predpokladaný počet prijatia je stanovený počtom 16 detí. Situácia je alarmujúca, nakoľko v obci 
žijú deti, ktoré sú v predškolskom veku a ich prijatie je dané zákonom, na druhej strane veľký záujem o Materskú 
školu majú pracujúci rodičia, ktorí majú problém umiestnením svojho dieťaťa.     
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Bod č. 19 - Prezentácia činnosti Obecného úradu   

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka formou prezentácie ponúkla krátky prehľad doterajšej činnosti Obecného úradu. 
 

 
K bodu č. 20 – Diskusia. 

Predkladatelia: 
Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová  starostka 
 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 
p.Ptáčková – podala podnet na vyzametanie okolia ihriska v areály ZŠ na ktorom sa nachádza veľa rozbitého skla, 

na ktorom došlo k úrazu jej syna pri vychádzke, informovala sa na možnosť využitia podkrovia 
v budove na športovom ihrisku v Seni  

Ing. Gallová – sa vyjadrila, že k uprataniu areálu ZŠ boli vyslaní aktivační pracovníci, snahou obecného úradu je 
zabezpečiť aj poriadok na rómskom kopci naktorom by mali fungovať pracovné skupiny, ktoré budú 
dohliadať na poriadok a na eliminovanie tvorby čiernych skládok. Snahou obce je, aby sa v obci 
rozširovala mladá populácia obyvateľstva ku ktorej má prispieť aj vytváranie podmienok na kultúrne 
a športové vyžitie. Sú však na to potrebné finančné prostriedky, ktoré sa obec bude snažiť získať aj 
prostredníctvom výziev a fondov. 

p.Probala – poznamenal, že predchádzajúce zastupiteľstvo vyžadovalo, aby volení predstavitelia obce vyčerpali 
dovolenku počas volebného obdobia a v prípade, že sa tomu tak nestane nebude im preplatená. Bolo 
by vhodné, aby sa terajšie zastupiteľstvo uznieslo na tom, že dovolenka musí byť vyčerpaná do 
skončenia volebného obdobia a nebola preplácaná. 

p. Vaško – poukázal na skutočnosť, že obec by mala mať prehľad o zapojených vodomeroch. Poukázal aj na 
nečistotu vody v studniach a na nutnosť výstavby vodovodu v obci 

Ing. Gallová – informovala o stave dostavby kanalizácie v obci, ktorá je ohrozená najmä zastaralou projektovou 
dokumentáciou, ktorá v súčasnosti neobsahuje potrebnú digitalizáciu, ktorá jej chýba 

p. Puzderová – poukázala na havarijný stav brehov a koryta potoka, ktorý preteká poza záhrady. Dochádza 
k zosuvom dielcov z brehov a v čase dažďov dochádza k vybrežovaniu potoka 

p. Puškášová – mala dotaz na stav zisťovania počtu obyvateľov na rómskom kopci, nakoľko sa tam objavuje mnoho 
cudzích obyvateľov 

Ing. Gallová – sa vyjadrila, že prebieha táto úloha zo strany sociálnych pracovníčok. Jej ukončnie je do konca apríla. 
Obec ešte chce získať orto mapu, podľa ktorej bude ľahšie určiť aj obyvateľov jednotlivých domov. 

p. Krivda – poukázal na výskyt čiernej skládky za bývalou hydinárskou farmou. Poukázal aj na nutnosť výstavby 
chodníka na obecnom cintoríne, ktorý je potrebný hlavne v čase dažďov 

Ing. Gallová – vyjadrila sa, že čo sa týka výstavby chodníka na cintoríne v rozpočte boli určené financie,ktoré boli 
presunuté na financovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie MŠ z dôvodu výzvy do ktorej obec 
chce vstúpiť, ako aj ďalšie projektové dokumentácie. 

p. Ficzereová – sa vyjadrila, že je majiteľkou pozemkov v lokalite za bývalou hydinárskou farmou a potvrdila, že sa 
vytvára v tejto lokalite skládka odpadu. Mala výhrady na predaj obecného majetku pre súkromnú 
osobu na výstavbu obytného domu 

Ing. Gallová – sa vyjadrila, že ide pozemok, ktorý sa stane lukratívnym hlavne ak sa využije na výstavbu bytového 
domu a investor bude v zmluve zaviazaný aj zveľadením priestoru okolo bytovej výstavby na výstavbu 
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detského ihriska, parčíka a pod. Vyjadrila sa aj na dotaz zo strany p. Vaška, že je veľa občanov v obci, 
ktorý sú napojený na vodovod ale ich vodomer vykazuje nulový stav. Samotní občania by mali 
pristupovať k napájaniu zodpovedne a priznať sa k pripojeniu, ako aj oznámiť prípadnú skutočnosť zo 
svojho okolia.  

 
Po ukončení programu starostka obce Ing. Marcela Gallová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončila. 
 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

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

 
 
 
 

      ……………………………………… 
        Ing.Marcela Gallová 
  
 
           
 
Zapisovateľka: 
 
 
Bc. Slávka Riganová   .............................................. 
 
 
Overovatelia:     
 
 
Gabriel Ficzere                                   ............................................. 
    
 
Jozef Hudák                                         ............................................. 
 

 Číslo bodu rokovania / číslo hlasovania 
Meno 2/16 3/17 5/18 6/19 7/20 8/21 9/22 10/23 11/24 12/25 13/26 14/27 15/28 16/29 17/30 

Ing. Mgr. Miroslav 
Bačenko 

ZA ZA ZD ZA ZA ZA P ZA ZA P ZA ZD ZA ZA ZA 

Marta Bárányová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P ZA ZA ZA ZA ZA 
Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA P ZA ZA ZA ZA ZA 
Mgr.Katarína 
Domonkošová 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA P ZA P ZA ZA ZA 
Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P ZA ZA ZA ZA ZA 
Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P ZA ZA ZA ZA ZA 
JUDr. Marta Probalová - - - - - - - - - - - - - - - 
Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA P ZA ZA ZA ZA ZA 


