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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 13.12.2016 o 15:00 

 

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 prítomná 15:00-17:30 

Ing. Štefan Čamaj Volený člen samosprávy prítomný 15:00-16:30 

Mgr.Katarína Domonkošová Volený člen samosprávy prítomná 15:00-17:00 

Gabriel Ficzere Volený člen samosprávy prítomný 15:00-17:30 

Jozef Hudák Volený člen samosprávy prítomný 15:00-17:30 

Silvia Langová Volený člen samosprávy prítomná 15:00-17:30 

JUDr. Marta Probalová Volený člen samosprávy neprítomná-ospravedlnená - 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy prítomný 15:00-17:30 

 

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 a občanov na zasadnutí OZ. Na zasadnutí bolo prítomných  

7 poslancov, 2 poslanci sa ospravedlnili. Pani starostka konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 Za zapisovateľku bola určená Bc. Monika Hudáková. Za overovateľov zápisnice boli určení 

p.poslankyňa Marta Bárányová a p.poslankyňa Silvia Langová. 
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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.  Interpelácia poslancov. 

5.  VZN č.4/2016 o doplnení VZN č.1/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce 

6.  Konsolidovaná výročná správa 

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2017.   
8.  Odmeny. 

9.  Rozpočtové opatrenia. 

10.  Žiadosť o prevádzkovanie kuchyne v Kultúrnom dome v Seni. 

11.  Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície R4 do vlastníctva trvalej prevádzky. 

12.  Vzájomný zápočet za realizáciu prác kanalizačnej a vodovodnej prípojky. 

13. Žiadosť o pokračovanie zmluvy v priestoroch „Fitnes klubu“ na základe zmeny právnej formy. 

14. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Maratón Seňa 

15. Rôzne 

16.  Diskusia 

17.  Záver 
    

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 57 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

 1) schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke  

 2) určuje za overovateľov zápisnice  p. Bárányovú a p. Langovú 

Číslo: 57 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za:7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 57/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 57 

 

Obecné zastupiteľstvo v SENI   

s c h v a ľ u j e  

prednesený program rokovania  

u r č u j e 

za overovateľov  p. Martu Bárányová a p.  Silviu Langovú 
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Bod č. 3 – Kontrola uznesení 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

 

Zápis z rokovania 

 

Správa č. 7/2016 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 11.10.2016  - ku dňu 13.12.2016 

 

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. 18/II/2016 až 21/II/2016. 

Uznesením č. 52/VI/2016 Obecné zastupiteľstvo v SENI  s ch v á l i l o program rokovania zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva.  

   

Uznesením č. 53/VI/2016 Obecné zastupiteľstvo p o t v r d i l o, že ciele projektu sú v súlade s platným 

Územným plánom obce.   

  

Uznesením č. 54/VI/2016 Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o Ing. Máriu Pochovú – audítorku 

s licenciou č. 417 na vykonanie auditu za rok 2015. 

 

Uznesením č. 55/VI/2016 z r u š i l o Uznesenie č. 47/V/2016. 

 
Uznesením č. 56/VI/2016 s ch v á l i l o : 

a) geodetické práce pre skutočné zameranie parciel č. 591/2, 595 a 597 

b) vypracovanie geometrického plánu na zámenu novovzniknutých parciel formou osobitného 

zreteľa, 

c) úhradu nákladov s prevodom majetku uskutočniť participáciou zúčastnených strán 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  

berie na vedomie správu č. 7/2016 o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 13.12.2016. 
 

 

 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

Pani starostka skonštatovala, že poslanci nemali v danej chvíli žiadne pripomienky a návrhy. 
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Bod č. 5 – VZN č.4/2016 o doplnení VZN č.1/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

Zápis z rokovania 

 

Starostka obce oboznámila prítomných s faktom, že v zmysle platnej legislatívy je nutné doplniť 

do VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce, že poberateľom dotácie nesmie byť osoba, ktorá 

má uložený trest prijímať dotácie. 
 

 Hlasovanie číslo 58 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní schvaľuje VZN č.4/2016 o doplnení VZN 

č.1/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. 

Číslo: 58 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 58/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 58 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

VZN č.4/2016 o doplnení VZN č.1/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. 

 

 

Bod č. 6 – Konsolidovaná výročná správa 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

Zápis z rokovania 

Starostka obce informovala prítomných, že zámerom výročnej správy je podať realistický obraz aktivít 

obce za rok 2015. Vyzvala poslancov k vyjadreniu svojich pripomienok, postrehov a názorov. Nikto 

z prítomných nemal k danému bodu pripomienky. 

 

 

 

 Hlasovanie číslo 59 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní schvaľuje  

Konsolidovanú výročnú správu 

Číslo: 59 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za 7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenie č. 59/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 59 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e 

Konsolidovanú výročnú správu  
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Bod č. 7 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

Zápis z rokovania 

 

Hlavný kontrolór obce predložil na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 ako aj 

dôvodovú správu. 

 

 

 Hlasovanie číslo 60 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní : 

schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

Číslo: 60 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa:0  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 60/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č.60 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

 

 

Bod č. 8- Odmeny 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

A : Starostka obce vyhodnotila celoročnú činnosť poslancov. Vzhľadom na podpornú činnosť, zapájanie 

sa, záujem poslancov o rozvoj obce a snahu byť nápomocným, predložila následovný návrh na odmeny 

poslancov : 

p. Hudák  200 € 

p. Ficzere 250 € 

p. Szabó 250 € 

p. Barányová 350 € 

p. Langová 350 € 

Ďalej oznámila, že odmena vo výške 25 € za každé zasadnutie OZ bude vyplatená podľa prezenčnej 

listiny každému poslancovi, v hodnote počet zastupiteľstiev násobený 25 €. 

Zároveň vyzvala poslancov aby sa k odmenám vyjadrili. Poslanec Hudák navrhol vzdať sa svojej odmeny 

v prospech p.Langovej, nakoľko vidí výsledky jej práce a finančné neohodnotenie. Pani starostka 

reagovala, že zvýšenie odmien pre p.Langovú sa bude prejednávať v ďalšom bode, takže nesúhlasí so 

vzdaním sa odmeny v jej prospech. Poslankyňa Domonkošová vyjadrila svoj nesúhlas s tým, že nie všetci 

poslanci budú odmenení. P.Langová a starostka obce oponovali, že odmeny sa týkajú celoročnej aktivity 

a účastí na obecných zastupiteľstvách a zároveň predložili súhrnnú prezenčnú listinu poslancov za 

posledné dva roky.  

Poslankyňa Domonkošová mala výhrady k termínom OZ, navrhla, aby sa konali v piatky. Starostka obce 
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oponovala tým, že s piatkami už v minulosti väčšina poslancov nesúhlasila.  

Ďalšie pripomienky nikto nemal, a tak dala starostka obce hlasovať za prijatie uznesenia. 

  

 

 Hlasovanie číslo 61 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 schvaľuje odmeny pre poslancov OZ vo výške : p. Hudák  200 €, p. Ficzere250 €,  

p. Szabó 250 €, p. Barányová 350 €, p. Langová 350 € 

Číslo: 61 Schválený: ÁNO Prítomní:7 Za:6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 61/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 61 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

odmeny pre poslancov OZ vo výške : p. Hudák  200 €, p. Ficzere250 €, p. Szabó 250 €, p. Barányová  

350 €, p. Langová 350 € 

 

B: Starostka navrhla navýšiť p. Langovej, zástupkyni starostky, plat z pôvodnej výšky 900 € na sumu 

1350 €  s účinnosťou od  01.01.2017 z dôvodu schválenia financií na rozšírenie kapacity MŠ v Seni 

v sume 399 000 € z EÚ fondov, schválenia projektu Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity na 

opravu cesty na rómskom kopci vo výške 8 000 €, ďalej úspešného projektu oplotenia ZŠ v Seni, 

chodníkov a Domu Nádeje z vlastných zdrojov ako aj delegovania pracovnej kultúrnej činnosti. 

Vyzvala poslancov, aby sa k danému návrhu vyjadrili. Poslanec Szabó mal pripomienku, že v minulosti 

sa OZ vyjadrilo, že až budeme vidieť, že sa v obci niečo deje, že sa nerozkráda, vtedy nastane čas na 

navýšenie platov starostky a zástupkyne. Súčasné výsledky a spomínané projekty hovoria za to, že sa 

výsledky dostavili a že je čas slovo dodržať. Úspechy v obci sa však týkajú rovnako aj starostky, a preto 

navrhuje navýšenie aj jej platu o 40 %.  

 

 

 Hlasovanie číslo 62 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 schvaľuje výšku odmeny p.Langovej navýšiťzo sumy 900 € na sumu 1350 €  

Číslo: 62 Schválený: ÁNO Prítomní:7 Za:5  Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 62/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 62 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

navýšiť výšku odmeny p.Langovej zo sumy 900 € na sumu 1350 € 
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C: Návrh hlasovania na navýšenie platu p. starostky o 40% s účinnosťou 1.1.2017. 

 

 Hlasovanie číslo 63 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 schvaľuje navýšenie platu starostke obce Ing. Marcele Gallovej o 40% s účinnosťou od 

1.1.2017 

Číslo: 63 Schválený: ÁNO Prítomní:7 Za:6  Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 63/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 63 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

navýšenie platu starostke obce Ing. Marcele Gallovej o 40% s účinnosťou od 1.1.2017 

 

 

 

Bod č. 9- Rozpočtové opatrenie 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

Starostka otvorila diskusiu k Rozpočtovým opatreniam č. 8/2016 obce Seňa a č. 4/2016 ZŠ Seňa. Nikto 

z poslancov nemal žiadne pripomienky, a tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

 Hlasovanie číslo 64 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 schvaľuje  
a) rozpočtové opatrenie č. 8/2016 obce Seňa 
b) rozpočtové opatrenie č. 4/2016 ZŠ Seňa 

Číslo: 64 Schválený: ÁNO Prítomní:7 Za:6  Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 64/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 64 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

a) Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 obce Seňa 

b) Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 ZŠ Seňa 
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Bod č. 10. –Žiadosť o prevádzkovanie kuchyne v Kultúrnom dome v Seni 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

 

Starostka informovala prítomných o žiadosti p.Petra Prokopa, ktorý prejavil záujem o prevádzkovanie 

kuchyne v Kultúrnom dome v Seni. Prevádzkovanie by sa týkalo všetkých akcií a aktivít, teda by šlo 

o komplexnú ponuku služieb od servisu, údržby strojov, prevzatia inventára a catering pre klientov obce. 

Ale vzhľadom na záujem obce požiadať o financie z EU fondov starostka navrhla žiadosti v tej chvíli 

nevyhovieť, pretože v prípade poskytnutia dotácie NFP obec nesmie prenajímať priestory. Otvorila 

diskusiu k tomuto bodu. Poslanci sa so starostkou zhodli na oddialení žiadosti. 

 

 Hlasovanie číslo 65 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 neschvaľuje Žiadosť o prevádzkovanie kuchyne v KD v Seni 
Číslo: 65 Schválený: NIE Prítomní:7 Za: 6 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 65/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 65 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

n e s c h v a ľ u j e  

Žiadosť o prevádzkovanie kuchyne v KD v Seni 

 

 

Bod č. 11. Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície R4 do vlastníctva trvalej 

prevádzky. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

Starostka informovala prítomných  o predložení návrhu zmluvy NDS o odovzdaní a prevzatí 

objektu vyvolanej investície R4 do vlastníctva a trvalej prevádzky pre účely majetkovoprávneho 

vysporiadania stavby R4 Košice Milhosť. Predmetom zmluvy je poľná cesta v úseku 7.km v obstarávacej 

hodnote 331 479 €, poľná cesta v km 8,7 v hodnote 7618 € a poľná cesta v km 9,6 v hodnote 470 796 €. 

Otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

 

 Hlasovanie číslo 66 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 schvaľuje Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície R4 do vlastníctva 

trvalej prevádzky. 

Číslo: 66 Schválený: ÁNO Prítomní:7 Za:7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 66/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 66 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície R4 do vlastníctva a trvalej prevádzky 

 

 

 
Bod č. 12. Vzájomný zápočet na realizáciu prác kanalizačnej a vodovodnej prípojky. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

 Starostka prítomných informovala o obdržaní faktúr za vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre p. 

Františka Žihalu a Mgr.Marcela Maka. Vyčíslenie nákladov obce za prípojku činí u p. Žihalu 398,04 € 

a u p. Maka 401,04 €. Ďalej informovala, že obec Seňa spomínané náklady neuhradí preplatením ,ale 

vzájomným zápočtom pri fakturácii za odber pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.  
 

 Hlasovanie číslo 67 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 Schvaľuje Vzájomný zápočet na realizáciu prác kanalizačnej a vodovodnej prípojky. 

Číslo: 67 Schválený: ÁNO Prítomní:7 Za:7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 67/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 67 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

Vzájomný zápočet na realizáciu prác kanalizačnej a vodovodnej prípojky. 
 

 
Bod č. 13. Žiadosť o pokračovanie zmluvy v priestoroch „Fitnes klubu“ na základe zmeny právnej 

formy. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

Na pracovnom stretnutí bolo prejednané, že majiteľ „Fitnes klubu“ zmenil právnu formu. Na 

základe toho je možné buď podpísať novú zmluvu, alebo ukončiť prenájom priestorov. Starostka otvorila 

diskusiu k tomuto bodu. 
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Poslanec Hudák sa opýtal, či majiteľ chce prevádzkovať naďalej Fitnes alebo chce z toho urobiť bar. 

S prevádzkovaním baru jednoznačne nesúhlasí, na druhej strane, keď tam nebude prevádzka, nebudú mať 

účastníci Polmaratónu k dispozícii sprchy. 

Starostka prečítala z aktuálneho živnostenského listu všetky činnosti, spomenula, že tam ostali aj 

činnosti spojené so športom, ale pribudli aj nové, týkajúce sa občerstvenia. Ďalej spomenula, že na 

pracovnom stretnutí odznel návrh na zvýšenie nájmu v prípade barovej činnosti. Otázne je, či obec chce, 

aby pribudol ďalší bar. Majiteľ už do priestorov investoval vlastné prostriedky, poslanci sa ohradili na 

základe čoho ich investoval-bez vedomia OZ? Poslanec Čamaj pripomenul, že už v minulosti OZ 

schvaľovalo, že sa tam môžu podávať nízkoalkoholické nápoje, otázne je, kto po cvičení pije takéto 

nápoje. Treba ustriehnuť aby nevzniklo ďalšie pohostinstvo. Občan p. Robert Spišák mal pripomienku, 

že sa to síce volá „Fitnes“ ale nevidí tam ani otváracie hodiny, ani kedy to je fyzicky otvorené, ani či sú 

tam stroje na cvičenie. Poslanec Čamaj zdôraznil že fitnes tam nie je už dávno a nesúhlasí s ďalším 

barom. Pani Čomová mala pripomienku, že p.Prokopovi kuchyňu neprenájmeme a majiteľovi „Fitnesu“ 

ano? Poslanec Hudák sa ozval, že už v lete majiteľ Fitnesu rozdával letáky s pozvánkou na posedenie, 

takže asi nemá záujem pokračovať vo Fitnes činnosti, s barom absolútne nesúhlasí. Poslanec Szabó : 

fitnes áno, bar nie. Poslanec Ficzere navrhuje dočasne zdvihnúť nájom, kým sa rozhodne, čo s tými 

priestormi. Poslankyňa Langová takisto nesúhlasí s prevádzkovaním barovej činnosti, navrhuje 

porozmýšľať nad zmluvou o nájme. Poslankyňa Barányová navrhuje osobné stretnutie s majiteľom, 

porozprávať sa s ním. S Fitnesom súhlasí, s barom nie. Poslankyňa Domonkošová navrhla dať mu 

priestory na 3-6 mesiacov, kým si on nájde niečo iné a navýšiť mu nájom. Poslanec Čamaj sa vyjadril, že 

ak nechce pokračovať vo fitnes činnosti, tak netreba žiadnu novú zmluvu uzatvárať. Starostka dala 

hlasovať. 

 

 Hlasovanie číslo 68 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

neschvaľuje Žiadosť o pokračovanie zmluvy v priestoroch „Fitnes klubu“ na základe 

zmeny právnej formy. 

Číslo: 68 Schválený: NIE Prítomní:6 Za:6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 68/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 68 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

n e s c h v a ľ u j e  
Žiadosť o pokračovanie zmluvy v priestoroch „Fitnes klubu“ na základe zmeny právnej formy. 

 

 

Bod č. 14. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Maratón Seňa. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

Obecný úrad obdržal Žiadosť o poskytnutie dotácie pre športový klub TJ Maratón Seňa. Financie boli 

použité za odvoz hráčov na ihriská súperov. Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu.  

Pán Vaško sa vyjadril, že nie je mysliteľné, aby si športovci platili všetko sami, robili všetko 

svojpomocne. Budova je obecná, udržiavajú ju. Ak obec neposkytne dotáciu, nebudú sa o ňu starať. Pán 

Spišák vyjadril súhlas s p. Vaškom. Pripomenul, že sa mužstvo dostalo o kolo vyššie v súťaži, takže je to 

spojené s vyššími poplatkami, nákladmi a že všetko si to hráči platia z vlastného. Obec nech sa rozhodne, 
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či chceme postupovať vyššie, alebo nám stačí nižšia liga. Poslanec Ficzere vyjadril radosť z úspechov, 

zároveň podotkol, že nerozumie prečo Csemadok a Sopka pýtali prostriedky už v lete a TJ Maratón 

potrebuje až teraz. Starostka obce sa vyjadrila, že chyba je vo vedení TJ, že je nutné to účtovať mesačne 

ako iní. 

 

 

 Hlasovanie číslo 69 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

schvaľuje  
dotáciu vo výške 1500 € na náhradu cestovného pre futbalový klub TJ Maratón Seňa 

Číslo: 69 Schválený: ÁNO Prítomní:6 Za:6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 69/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 69 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
dotáciu vo výške 1500 € na náhradu cestovného pre futbalový klub TJ Maratón Seňa 

 

 

Bod č. 15. Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

Zápis z rokovania  

Starostka obce predložila Žiadosť na vykonanie rekonštrukčných prác v priestoroch lekárne. Podotkla, že 

sa jej daný návrh z dispozičného hľadiska nepáči. Ďalej navrhla, aby boli práce vykonávané 

zamestnancami Obecného úradu a preplatené iba výdavky za materiál. Poslanec Ficzere zdôraznil, že je 

nutné sa dohodnúť aj na časovom limite rekonštrukcie a že obec jednoznačne lekáreň potrebuje. 

Poslanci sa dohodli, že súhlasia s rekonštrukciou a detaily nech prejedná starostka so zástupkyňou 

s prevádzkovateľom lekárne. 

 

 Hlasovanie číslo 70 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

schvaľuje  
rekonštrukčných prác v priestoroch lekárne v rozsahu predloženého návrhu 

Číslo: 70 Schválený: ÁNO Prítomní:6 Za:6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 70/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 70 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
rekonštrukčných prác v priestoroch lekárne v rozsahu predloženého návrhu 
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Starostka v ďalšom bode navrhla, aby Obecné zastupiteľstvo delegovalo za členov Rady školy pri 

Základnej škole Seňa, Seňa 507 týchto zástupcov : 

p. Gabriela Ficzere  

p Jozefa Hudáka 

p. Silviu Langovú 

p. Jaroslava Szaba 

 

 

 Hlasovanie číslo 71 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

deleguje 
za členov Rady školy pri ZŠ Seňa, Seňa 507 týchto zástupcov : p.G.Ficzereho, p. 

J.Hudáka, p.S.Langovú, p. J.Szaba 

Číslo: 71 Schválený: ÁNO Prítomní:6 Za:6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 71/VII/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 71 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

d e l e g u j e 
za členov Rady školy pri ZŠ Seňa, Seňa 507 týchto zástupcov : p.G.Ficzereho, p. J.Hudáka, p.S.Langovú, 

p. J.Szaba 

 

 

 
Bod č. 16 – Diskusia  

Starostka obce otvorila diskusiu.  

Pán Spišák sa opýtal kde všade sa bude robiť kanalizácia. Starostka obce odpovedala, že projekt máme 

schválený, čakáme na investície a kanalizácia sa bude robiť všade kde ešte nie je. 

P.Hudák ako predseda Komisie pre školu a mládež informoval o športových akciách počas roka, 

skonštatoval, že deti nemajú záujem o športovú činnosť, čo je škoda, pretože priestory v obci sú. Za 

neziskovú organizáciu Sopka poďakoval všetkým občanom za poskytnutie 2% z daní, čo v celkovej 

výške činilo sumu 4 015 €. 

Poslanec Szabó pripomenul, že poslancovi Bačenkovi bolo schválených 500 € na kalendáre. Opýtal sa, 

kde sú tie kalendáre, kto to vlastne dostane. 

Poslanec Hudák ďalej spomenul, že im dlhšie nebol doručený Abovský hlásnik. Starostka ho oboznámila 

so spôsobom roznášania a ďalej oznámila, že výtlačky sa nachádzajú aj na Obecnom úrade. 

Pani starostka poďakovala TJ Maratón za starostlivosť o budovu. 

 

 
Bod č. 17 – Záver 

Na záver sa starostka poďakovala všetlým za celoročnú spoluprácu. Žároveň všetkých 

srdečne pozvala na hudobný večerný program Szuperdáridó, ktorý sa uskutoční v sobotu o 18:00 

v budove Kultúrneho domu.  

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 
 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 

 

  
 

  
 

  
  

     

       

  Meno 2/57 5/58 6/59 7/60 8/61 8/62 8/63 9/64 10/65 11/66 12/67 13/68 14/69 15/70 15/71 

 Ing. Mgr. 

Miroslav Bačenko 
N N N N N N N N N N N N N N N  

 Marta Bárányová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA ZA ZA ZA N N N N 

 Mgr. Katarína 

Domonkošová 
ZA ZA ZA ZA P P ZD ZD ZD ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 JUDr. Marta 

Probalová 
N N N N N N N N N N N N N N N 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 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: 

Bc. Hudáková                               ........................................... 

 

Overovatelia:     

                                                        ............................................. 

Silvia Langová 

   

Marta Barányová                                                               ............................................ 

     


