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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 14.03.2016 o 18:00 

 
 
Miesto konania: KD Seňa 
 

Prezenčná listina 
  
Prezencia riadnych členov orgánu 
 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Mgr. Miroslav Bačenko Volený člen samosprávy Prítomný  18:00 – 21:30 

Marta Bárányová Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 21:30 

Ing. Štefan Čamaj Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 21:30 

Mgr. Katarína Domonkošová Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 21:30 

Gabriel Ficzere Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 21:30 

Jozef Hudák Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 21:30 

Silvia Langová Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 21:30 

JUDr. Marta Probalová Volený člen samosprávy Neprítomný- 
ospravedlnený 

- 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy Prítomný 18:00 – 21:30 

 

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 na prvom pracovnom stretnutí. Na zasadnutí bolo prítomných 8 poslancov 1  
poslanec sa ospravedlnil a  konštatovala, že  zasadnutie je uznášaniaschopné.   Za zapisovateľku bola určená Jana 
Poškrobová a za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Domonkošová a p. Hudák. 
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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.  Prerokovanie platu  hlavného kontrolóra obce. 
6.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  za rok 2015. 
7.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 – 2018. 
8.  Prerokovanie odmien poslancov a dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov.  
9.  Návrh na zmeny v zriadených komisiách obce. 
10. Schválenie rozpočtu obce a jeho programov na roky 2016 – 2018. 
11. Schválenie zámeru zriadenia Centra voľného času.   
12. VZN č. 1/2016 podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Seňa. 
13. Prerokovanie zámeru a verejných obchodných podmienok  prenájmu nebytového obecného priestoru. 
14. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2016. 
15. Schválenie žiadosti o NFP rozšírenia  kapacity Materskej školy. 
16. Schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia a obecného rozhlasu.    
17. Schválenie zámeny pozemkov na základe geometrického zamerania. 
18. Rôzne. 
19. Prezentácia činnosti Obecného úradu. 
20. Diskusia. 

 
Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 1 

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

Číslo: 1 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

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

a) schvaľuje  
prednesený program rokovania s predloženými zmenami 

b) určuje 
za overovateľov zápisnice Mgr. Domonkošovú a p. Hudáka 
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Bod č.3 – Kontrola plnenia uznesení  
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia:  
 
Zápis z rokovania 
 
Správa č. 1/2016 
o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 14.12.2015  - ku dňu 14.03.2016 
 
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. 62/VII/2015 až 69/VII/2015 
Uznesením č. 62/VII/2015 Obecné zastupiteľstvo v SENI  s ch v á l i l o program rokovania zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva.     
Uznesením č. 63/VII/2015 Obecné zastupiteľstvo v SENI zvolilo Ing. Ladislava Nyulásziho do funkcie hlavného 
kontrolóra obce Seňa. 
Uznesením č. 64/VII/2015 Obecné zastupiteľstvo v SENI s ch v á l i l o  plán kontrolnej činnosti na   I. polrok 2016. 
Uznesením č. 65/VII/2015 Obecné zastupiteľstvo v SENI zobralo na vedomie audítorskú správu. 
Uznesením č. 66/VII/2015 Obecné zastupiteľstvo v SENI  s ch v á l i l o  VZN obce Seňa č.8/2015. 
Uznesením č. 67/VII/2015 Obecné zastupiteľstvo v SENI schválilo rozpočtové opatrenie č. 5/2015. 
Uznesením č. 68/VII/2015 Obecné zastupiteľstvo v Seni  schválilo Zásady odmeňovania poslancov. 
Uznesením č. 69/VII/2015 Obecné zastupiteľstvo v Seni  schválilo Zásady odmeňovania členov komisií, ktorí nie sú 
poslancami. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  
berie na vedomie 

správu č. 1/2016 o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 14.03.2016. 

 
Bod č.4 - Interpelácia poslancov  
 
Ing. Mgr. Bačenko predložil zoznam Radarov v Košiciach a okolí platné od 1.3.2016. Zoznam je prílohou zápisnice. 
 
Bod č.5 – Prerokovanie platu hlavného kontrolóra obce. 
 
Ing. Mgr. Bačenko navrhol odmenu vo výške 15%, ostatní poslanci zahlasovali za 10% určeného platu. 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 

V súvislosti s  voľbami hlavného kontrolóra je potrebné prerokovať plat. Úväzok hlavného kontrolóra bol  
v minulosti schválený  10 % - ný a jeho plat je určený v zmysle zákona podľa § 18c ods.1 až 4 č.369/1990 
Z.z. o Obecnom zriadení. K tomuto platu je možné vyplácať mesačne odmenu od 0 do 30%. 
Ing. Mgr. Bačenko navrhol odmenu vo výške 15%, ostatní poslanci zahlasovali za 10% určeného platu. 
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Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 2 

Návrh Obecné zastupiteľstvo určilo plat (a odmenu vo výške 10% určeného platu) hlavnému kontrolórovi 
obce. 

Číslo: 2 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 7 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Zdržal sa poslanec Ing. Mgr. Bačenko. 
 
Uznesenia 
 
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, 

2.  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. 

 
 

Bod č.6 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.  

 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 

Kontrolór obce predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. 
Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 3 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní berie na vedomie správu  
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015. 

Číslo: 3 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
 
Uznesenie č. 3/I/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za rok 2015. 
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Bod programu č. 7- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 

2016 – 2018.  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 

Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
 

Hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 – 2018.  
Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 4 

Návrh Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu. 

Číslo: 4 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
 
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. 
 
Bod č.8 – Prerokovanie odmien poslancov a dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov.  

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 

Vzhľadom na nepružnosť prijatých Zásad odmeňovania poslancov v článku 3., v bode 5 pod názvom 
Princípy odmeňovania sa nahrádza text: 
„Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí okrem poslaneckej odmeny podľa ods. 1 tohto 
článku aj odmena vo výške 800,- € za každý kalendárny mesiac výkonu funkcie“. 
 

sa nahrádza textom v dodatku 
 

„Poslancovi, ktorý  vykonáva  funkciu  zástupcu  starostu  patrí  okrem poslaneckej odmeny  podľa   
ods.  1  tohto  článku  aj  odmena  vo  výške  prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva“ za každý 
kalendárny mesiac výkonu funkcie.  
 
Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 5 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  berie na vedomie  dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva obce Seňa s platnosťou od 1.1.2016. 

Číslo: 5 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

Mgr. Domonkošová bola proti. 
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Uznesenia 
 
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. 
 
Zápis z rokovania 
Týmto mi dovoľte podať návrh na zvýšenie mesačnej odmeny pre zástupkyňu starostky obce Silviu Langovú  
za doterajšie pracovné výsledky, profesionálny prístup k práci, nadčasové pracovné aktivity cez víkendy a príkladné 
pracovné návyky v sume 900 € mesačne.  Ďalším dôvodom je aj fakt, že každému zo zamestnancov OcÚ sa ročne 
prepočítava plat s koeficientom navyšovania a zástupcovi je vyplácaná mesačná odmena, na ktorú sa táto úprava 
nevzťahuje. 
 
Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 6 

Návrh 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. 

Číslo: 6 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

 
Mgr. Domonkošová bola proti. 
 
Uznesenia 
 
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. 
. 
Bod č.9 - Návrh na zmeny v zriadených komisiách obce. 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
 
Zápis z rokovania 
 
Komisie obce zriadené v decembri 2014 by mali byť nápomocným a poradným orgánom obce. Nastavenie celkového 
chodu Obecného úradu ako aj jeho činností i operatívne riešenia problémov priniesli na zváženie rozhodnutie, aby 
boli zrušené 2 komisie, a to Komisia pre kanalizáciu a vodovod a komisia pre sociálnu a zdravotnú činnosť. Zároveň 
sa ukázala potreba vzniku komisie pre ochranu verejného poriadku a bolo by vhodné pouvažovať o náhrade týchto 
členov  práve členmi zo zrušených komisií, samozrejme po vzájomnom oslovení a prerokovaní tohto návrhu  
s každým jednotlivým členom.  
Rokovanie o zriadení Komisie verejného poriadku sa presunula na najbližšie pracovné zasudnutie. 
Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 7 

Návrh 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. 
Číslo: 7 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 
 
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. 
  
 
Zápis z rokovania 
 
Zároveň navrhujem zmenu v predsedníctve komisie pre kultúru a komisie pre šport a športové aktivity. Pričom za 
predsedu kultúrnej komisie navrhujem poslankyňu Silviu Langovú a za predsedu komisie pre šport a športové aktivity 
poslankyňu Martu Barányiovú. Pána poslanca Jaroslava Szaba navrhujem za člena kultúrnej komisie a pána 
poslanca Gabriela Ficzere za člena športovej komisie. Taktiež navrhujem vylúčiť ako člena komisie pre šport 
a športové aktivity Samuela Gallu z dôvodu dlhodobého zdržiavania sa v zahraničí.  
Poslanec Ficzere odmietol mandát člena Komisie pre šport a športové aktivity. 
 
Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 8 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje za predsedu kultúrnej komisie poslankyňu Silviu 
Langovú a za predsedu komisie pre šport a športové aktivity poslankyňu Martu Barányiovú. 

Číslo: 8 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 7 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Poslanec Ficzere sa zdržal hlasovania 
 
Uznesenia 
 
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.. 
 
Zápis z rokovania 
 
Pána poslanca Jaroslava Szaba navrhujem za člena kultúrnej komisie. Taktiež navrhujem vylúčiť ako člena komisie 
pre šport a športové aktivity Samuela Gallu. 
Poslanec Ficzere vyzval poslankyňu Baranyovú o upresnenie Členov komisie k najbližšiemu zasadnutiu. 
 
Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 9 

Návrh 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.  

Číslo: 9 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 7 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Poslanec Ficzere sa zdržal hlasovania 
 
Uznesenia 
 
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.  
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Bod č.10– Schválenie rozpočtu obce a jeho programy na roky 2016 - 2018.  
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Zápis z rokovania 
Finančné hospodárenie obce sa riadi rozpočtom, ktorý má byť  schválený obecným zastupiteľstvom. Od januára 
2016 tohto kalendárneho roka obec sa riadi pri financovaní rozpočtovým provizóriom, tzn., že čerpá v kalendárnom 
mesiaci 1/12 z celkových rozpočtovaných nákladov roka 2015. Vzhľadom na riadne fungovanie obce pristúpime 
k schváleniu rozpočtu obce na rok 2016.Návrh rozpočtu ste obdržali e-mailom, podrobne sme si tento rozpočet 
prebrali na pracovnom stretnutí poslancov, kde sme mu venovali spoločne skoro 4 hodiny, preto prosím aby ste 
uviedli prípadné návrhy zmien. K uvedenému Vás chcem informovať, že o dotáciu požiadala  
po našom spoločnom pracovnom stretnutí Základná organizácia chovateľov poštových holubov a taktiež sme boli 
upozornení členom finančnej komisie na vyššiu získanú cenovú ponuku oplotenia multifunkčného ihriska ako sme 
pôvodne rozpočtovali na tejto položke. Preto navrhujem zmenu na položkách:  

633016 Príspevok Základ.organiz. poštových holubov   +200 € 
637005 Špeciálne služby                                                - 200 € 
0810/717001 Oplotenie – multifunkčné ihrisko              +500 € 
0111/714001 Nákup autobusu                                        - 500 € 
 312001         Učebnice                                                + 1496 € 
 312001          Lyžiarsky kurz                                         - 1350 € 
 

Súčasťou rozpočtu obce sú aj jeho programy, ktoré sú naplánované taktiež na roky 2016, 2017 a 2018.   
 
Hlasovania 
 
 

 Hlasovanie číslo 10 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na roky 2016 – 2018. 

Číslo: 10 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
 
Uznesenie č. 10/I/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na roky 2016 – 2018. 
 
Bod č.11 – Schválenie zámeru zriadenia centra voľného času. 
 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
Nakoľko nám záleží nielen na vzdelaní našich detí, ale aj na voľnočasových aktivitách detí, rozhodli sme sa podporiť 
zriadenie Centra voľného času pri Základnej škole, Seňa 507. Prvým krokom pri zriadení  CVČ je potrebné najprv  

z a r a d i ť  budúce centrum do siete škôl a školských zariadení. 
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Hlasovania 
 

 Hlasovanie číslo 11 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo zámer na zriadenie CVČ a zaradenie CVČ do siete škôl a 
školských zariadení. 

Číslo: 11 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
 
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. 
 
Bod č.12 – VZN č.1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v 
obci Seňa.   
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie  navrhla našej obci nové spracovanie VZN, kvôli 
aktuálnym potrebám aplikovania v praxi. Návrh VZN zohľadňuje a určuje podmienky pre ambulantný predaj  
a trhové miesta v obci Seňa.  
Poslanci sa dohodli o vyňatí bodu j pod paragrafom 9- predaj živých zvierat. 
 

 Hlasovanie číslo 12 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo VZN č.1/2016 o podmienkach predaja. 

Číslo: 12 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
 
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. 
 
Bod č.13 – Prerokovanie zámeru a verejných obchodných podmienok prenájmu nebytových priestorov  
vo vlastníctve obce. 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
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Zápis z rokovania 
Obecný úrad obdržal dve žiadosti na prenájom nebytových priestorov. Dňa 23.02.2016 bola doručená žiadosť  
p. Varholíka Vladimíra, bytom Košice na prenájom priestorov za účelom zriadenia predajne textilu second - hand.  
O tri dni neskôr, dňa 26.02.2016 bola doručená žiadosť p. Ildikó Albertovej, bytom Kechnec, ktorá má záujem 
 o nebytové priestory za účelom zriadenia kvetinárstva. V prípade, že sa rozhodneme predmetný priestor prenajímať, 
je potrebné vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž a jej podmienky. 
Poslanci určili komisiu v zložení: Ing. Čamaj, p. Szabó, Mgr. Domonkošová, otváranie obálok sa uskutoční 8.4.2016 
o 15:30 hod. 
 

 Hlasovanie číslo 13 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo zámer prenájmu nebytových priestorov a podmienky 
verejnej obchodnej súťaže. 

Číslo: 13 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
 
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. 
 
Bod č.14 – Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2016. 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
V zmysle zákona má byť zasadnutie Obecného zastupiteľstva minimálne raz za tri mesiace. Dnešné zasadnutie je 
prvé v tomto kalendárnom roku, preto rešpektujúc túto podmienku navrhujem, aby v kalendárnom roku 2016 sme 
zasadali: 

14.06.2016 
12.09.2016 
13.12.2016 

V prípade nevyhnutných a nepredvídaných udalostí bude zvolané zasadnutie OZ aj mimo tohto plánu  zasadnutí. 
 

 Hlasovanie číslo 14 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo plán zasadnutí v r. 2016. 

Číslo: 14 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
 
Uznesenie č. 14/I/2016 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje predložený plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 
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Bod č.15 – 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 400.000,- €. Podmienkou podania žiadosti je 
prijaté uznesenie Obecným zastupiteľstvom. 
 

 Hlasovanie číslo 15 

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

Číslo: 15 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
 
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 €.   
 
Bod č.16 – Schválenie  rekonštrukcie verejného osvetlenia a obecného rozhlasu. 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
Po intenzívnych rokovaniach so spoločnosťou VSD, a.s. sme sa rozhodli, čo najefektívnejšie využiť a zabezpečiť 
všetky služby spojené s potrebami verejného osvetlenia prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb 
osvetlenia. V praxi to znamená, že spoločnosť VSD, a.s. by postupne pristúpila ku rekonštrukcii svietidiel a uzavretím 
tejto zmluvy, by bola výhradným dodávateľom všetkých služieb, ktoré sa týkajú VO, teda montáží, opráv, výmeny 
svietidiel za LED svietidlá a dodávateľom energie. Uzavretím zmluvy sa obec zaviaže počas 10 rokov na bezplatný 
komfortný servis sumou 750 € mesačne. Najdôležitejším dôvodom uzavretia tejto zmluvy je potreba zvýšenia 
bezpečnosti na chodníkoch a cestách vo večerných, nočných a ranných hodinách. Finančne to znamená, že budeme 
mať naďalej približne rovnaké výdavky na údržbu a energie VO aké sme mali doteraz, avšak za komplexnú obnovu 
svietidiel, rozvádzačov a servis. 
 

 Hlasovanie číslo 16 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo zmluvu o komplexných službách verejného osvetlenia. 

Číslo: 16 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 7 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Poslanec Ing. Mgr. Bačenko sa zdržal hlasovania. 
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Uznesenia 
 
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. 
 
Bod č.17 – Schválenie zámeny pozemkov na základe geometrického zamerania. 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
V snahe získať pozemok pri KD pod bývalou družstevnou bytovkou, sme oslovili majiteľov pozemku o predbežnú 
zámenu pozemkov vo vlastníctve obce. Majitelia tohto pozemku súhlasia so zámennou zmluvou, teda v rovnakej 
výmere  akú vlastnia za parcelu nachádzajúcu sa v intraviláne obce v časti Nová Seňa  
za rodinným domom pani Fuksiovej, ktorej vlastníkom je obec. Predmetnú zámenu však nie je možné uskutočniť 
skôr ako bude vysporiadaná prístupová cesta k spomínanej parcele. Obecný úrad zahájil rokovania s jednotlivými 
vlastníkmi prístupovej cesty a v prípade, že dôjde k dohode, následne sa pristúpi k zámennej zmluve prístupovej 
cesty za rovnakú výmeru obecnej parcely. Jedná sa o 891 m2.    
 

 Hlasovanie číslo 17 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo zámenu pozemkov na základe geodetického zamerania. 

Číslo: 17 Schválený: Áno Prítomní: 8 Za: 8 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 
Uznesenia 
 
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 891 m2 za rovnakú výmeru parcely vo vlastníctve obce,  
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. 
 
Bod č.18 – Rôzne. 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

 
Ďalší predkladatelia: - 
 
Zápis z rokovania 
a) Žiadosť p. Kažméra o odkúpenie nebytových priestorov v Kultúrnom dome  v Seni.  
b) delegovanie člena do Rady školy v MŠ,   
Žiadosť p. Kažméra o odkúpenie nebytových priestorov v KD v Seni bola jednohlasne zamietnutá. 
Členke Rady školy v MŠ skončil mandát a preto je potrebné delegovať jednéhol poslanca na volebné obdobie  
2016 – 2020. Mgr. Domonkošová navrhla svoj mandát ponechať. Ostatní poslanci neboli proti.  Starostka obce 
pripraví delegačný list pre Mgr. Domonkošovú. 
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Bod č.19 – Prezentácia činnosti Obecného úradu  
 
Zápis z rokovania 
 
Starostka obce predstavila občanom plánované projekty na rok 2016 ako napr. : 
oprava strechy na Dome smútku,  
rozšírenie priestorov MŠ,  
dobudovanie vodovodu a kanalizácie,  
zateplenie KD, 
oplotenie školského ihriska, 
rekonštrukcia telocvične 
 
Bod č.20 – Diskusia  
 
Zápis z rokovania 
 
Vaško- 
 pochvala a poďakovanie TJ Seňa, všetkým členom. Predložil aj požiadavku na opravu strechy TJ, zábradlia 
a zakúpenie autobusu. 
Szabó-  
záhradkári pod Briežkom- doriešenie trvalých pobytov príp. začlenenie 
Ficzere- 
Prisľúbil cenovú ponuku na zakúpenie nového autobusu cca. 28. 000,- € 
Starostka obce- 
Poďakovala poslancom za spoluprácu a ohlásila odchyt zabehnutých psov v obci 
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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 1/1 5/2 6/3 7/4 8/5 8/6 9/7 9/8 9/9 10/10 11/11 12/12 13/13  14/14 15/15 16/16 17/17   

Ing. Mgr. 
Miroslav 
Bačenko 

ZA ZD ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA   

Marta 
Bárányová 

ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA   

Ing. Štefan 
Čamaj 

ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA   

Mgr.Katarína 
Domonkošová 

ZA ZA ZA ZA P P ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA   

Gabriel Ficzere ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZD 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 ZA ZA   

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

JUDr. Marta 
Probalová 

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

Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA   

 
 
 
 
 

……………………………………… 
        Ing.Marcela Gallová 
  
 
           
Zapisovateľka: 
Jana Poškrobová      .............................................. 
 
Overovatelia:     
Mgr. Katarína Domonkošová                                   ............................................. 
    
 
Jozef Hudák            ............................................. 


