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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 14.06.2016 o 19:00 

 

Miesto konania: KD Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

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

Marta Bárányová Volený člen samosprávy Prítomný 19:00-21:10 

Ing. Štefan Čamaj Volený člen samosprávy Prítomný 19:00-21:10 

Mgr.Katarína Domonkošová Volený člen samosprávy Neprítomný- ospravedlnený - 

Gabriel Ficzere Volený člen samosprávy Prítomný 19:00-21:10 

Jozef Hudák Volený člen samosprávy Prítomný 19:00-21:10 

Silvia Langová Volený člen samosprávy Prítomný 19:35-21:10 

JUDr. Marta Probalová Volený člen samosprávy Neprítomný- ospravedlnený - 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy Prítomný 19:00-21:10 

 

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 treťom pracovnom stretnutí. Na zasadnutí bolo prítomných  

6 poslancov, 2 poslanci sa ospravedlnili a jeden svoju neúčasť neospravedlnil. Pani starostka 

konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  Za zapisovateľku bola určená Bc. Slávka Riganová 

a za overovateľov zápisnice boli určení p. Ficzere a  a p. Szabo. 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 
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 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.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 a predloženie odborného stanoviska k záverečnému 

účtu. 

6.  Prerokovanie Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie obce.  

7.  Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi.   
8.  Žiadosť o odkúpenie parciel vo vlastníctve obce so zreteľom na dlhodobé užívanie.  
9.  Žiadosť o odkúpenie obecného autobusu. 

10. Prijatie nehnuteľného majetku – pozemkov bezodplatne do vlastníctva obce.  
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Csemadok v Seni na cestovné výdavky.  

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre n.o. Sopka v Seni na cestovné výdavky.  

13. Rozpočtové opatrenie. 

14. Žiadosť o kompenzáciu platby za realizáciu prípojky na verejný vodovod a kanalizáciu. 

15. Žiadosť o stanovisko k obnoveniu odtoku z Čaňanských jazier. 

16. Rôzne (Žiadosť o prenájom, Pripomienky k schváleniu územného plánu, Návrh na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy) 

17. Prezentácia činnosti Obecného úradu. 

18. Diskusia 

    
 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 22 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa 1) schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke  

 2) určuje za overovateľov zápisnice p. Ficzere a p.Szaba 

Číslo: 22 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 22/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 22 

 

Obecné zastupiteľstvo v SENI   

a) schvaľuje  

prednesený program rokovania  

b) určuje 

za overovateľov zápisnice p. Ficzereho a p.Szaba 

 

 

Bod č.3 – Kontrola plnenia uznesení  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 
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Zápis z rokovania 

 

Správa č. 3/2016 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 08.04.2016  - ku dňu 14.06.2016 

 

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. 18/II/2016 Obecné zastupiteľstvo v SENI  s ch v á l i l o program rokovania zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva.     

 

Uznesením č. 19/II/2016 Obecné zastupiteľstvo z r u š i l o uznesenie č.15/I/2016. 

 

Uznesením č. 20/II/2016 Obecné zastupiteľstvo s ch v á l i l o žiadosť o NFP na rekonštrukciu Materskej 

školy v Seni. 

 

Uznesením č. 21/II/2016 Obecné zastupiteľstvo v SENI s ch v á l i l o  rozpočtové opatrenie č.1/2016. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  

berie na vedomie správu č. 3/2016 o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 14.06.2016. 
 

 
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. 

 

 

 

Bod č. 5 – Návrh plánu kontrolnej činnnosti na II. polrok 2016 a predloženie odborného stanoviska 

 k záverečnému účtu. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

Zápis z rokovania 

Starostka pripomenula, že materiály k jednotlivým bodom rokovania poslanci obdržali e-mailom               

a programu rokovania  sa  detailne  venovali  na  pracovnom  stretnutí  09. júna  2016.  Zároveň otvorila  

k  tomuto bodu diskusiu. 

 

 Hlasovanie číslo 23 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2016 

Číslo: 23 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 23/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 23 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

 schválilo 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 

 

 

 Hlasovanie číslo 24 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2015. 

Číslo: 24 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 24/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 24 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2015. 

 

 

Bod č. 6 – Prerokovanie Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie obce. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania 

Obec zostavuje po skončení kalendárneho roka na základe údajov o rozpočtovom hospodárení obce 

Záverečný účet obce.  Obsahom  Záverečného účtu  obce je prehľad ako obec  hospodárila  v  

sledovanom  kalendárnom roku 2015.   

 

  
 Hlasovanie číslo 25 

Návrh a) Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní schválilo Záverečný účet obce 

a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) Schválilo použitie prebytkového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 65.046,62 €  

c) Schválilo plnenie a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2015 

Číslo: 25 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 25/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 25 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schválilo  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 
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schválilo  
použitie prebytkového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  

schválilo 

plnenie a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2015. 

 

 

Bod č. 7- Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

V súlade s prijatými zmenami zákona, ktoré bližšie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi vzišla 

potreba a povinnosť obce Seňa na naše pomery prijať VZN. Pani starostka otvorila k tomuto bodu 

diskusiu 

 

Ing. Štefan Čamaj  

- Pripomienkoval oboznámiť občanov so zmenami vo VZN 

 

Ing. Marcela Gallová 

- Obec nemala povinnosť zabezpečiť likvidáciu stavebných odpadov a jedlých olejov.  

- Obec nemá možnosť odvážiť stavebný odpad a následne zaň vyčísliť poplatok . 

- V obci bude zberná nádoba, do ktorej bude možné odovzdať jedlé oleje. 

- Pre občanov bude vydaná brožúrka o nakladaní s odpadmi. 

- Na strane 12 vo VZN je potrebné v bode 5 opraviť  text  : „ 1 nádobu v objeme 110 litrov pre 

1 až 4 osoby v rodinnom dome“ 

 

 

 Hlasovanie číslo 26 

Návrh a) Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní schválilo VZN č.2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Seňa 

Číslo: 26 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 26/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 26 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schválilo  

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Seňa. 

 

 

Bod č. 8- Žiadosť o odkúpenie parciel vo vlastníctve obce so zreteľom na dlhodobé užívanie 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia : - 
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Zápis z rokovania  

 

Dňa 25.5.2016 OcÚ obdržal žiadosť od p. Margity Breznaiovej a p. Breznaia na odkúpenie parcely 

registra „E č.3530“, ktorej vlastníkom je obec Seňa, pričom parcely registra „C“ vlastnia žiadatelia a sú aj 

výlučnými užívateľmi. Jedná sa o 65 m2, ktoré z dôvodu dlhodobého užívania žiadajú menovaní odkúpiť 

do osobného vlastníctva. Pani starostka otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

- Ing. Štefan Čamaj navrhova upozorniť vlastníkov susediacich parciel na skutočnosť, že obec 

vlastní časť ich pozemku. 

 

 Hlasovanie číslo 27 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni potvrdilo : 

že prevod majetku - obecného pozemku, vzniknutého rozdelením pôvodnej parcely 

registra „E“ č.3530 zapísanej na LV č.11001, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 65m2 pre žiadateľov – p.M.Breznaiovú a p.M.Breznaia je v súlade s § 9a ods.9 

písm. c, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom 

hodným osobitého zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania predmetného pozemku 

žiadateľmi 

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

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 27/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 27 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

potvrdilo  

že prevod majetku že prevod majetku p.M.Breznaiovej a p.M.Breznaia je hodným osobitého zreteľa 

z dôvodu dlhodobého užívania predmetného pozemku žiadateľmi. 

 

 Hlasovanie číslo 28 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo : 

prevod obecného majetku  - obecného pozemku o výmere 65m2, vzniknutého rozdelením  

pôvodnej parcely registra „E“ č.3530 zapísanej na LV č.11001, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria formou osobitého zreteľa pre žiadateľov p.M.Breznaiovú 

a p.M.Breznaia z dôvodu dlhodobého užívania v celkovej výmere 342 m2, ktorá bola 

rozdelená takto : 

a) pozemok registra „E“ č.3530 vo výmere 277m2, ktorá nie je predmetom kúpnej 

zmluvy, 

b) pozemok registra „C“ č. 1720/29 vo výmere 46 m2, ktorá je predmetom kúpnej 

zmluvy 

c) pozemok registra „C“ č. 1720/15 vo výmere 19 m2, ktorá je predmetom kúpnej 

zmluvy, 

v sume 10 eur za 1 m2 

Číslo: 28 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 28/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 28 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schválilo 

prevod obecného majetku  - obecného pozemku o výmere 342 m2, pre žiadateľov p.M.Breznaiovú 

a p.M.Breznaia z dôvodu dlhodobého užívania v sume 10 eur za 1 m2. 
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Dňa 03.06.2016 OcÚ obdržal žiadosť p.Petra Matisa na odkúpenie parcely registra „C“ č.519/2, ktorej 

vlastníkom je obec Seňa. Jedná sa o 153 m2, ktoré z dôvodu dlhodobého užívania (cca 35 rokov) žiada 

menovaný odkúpiť do osobného vlastníctva. Pani starostka otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

 

 Hlasovanie číslo 29 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni potvrdilo : 

že prevod majetku - obecného pozemku, parcely registra „C“ č. 591/2 zapísanej na LV 

č.11001, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 153 m2 pre žiadateľa p. 

Petra Matisa  je v súlade s § 9a ods.9 písm. c, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitého zreteľa z dôvodu dlhodobého 

užívania predmetného pozemku žiadateľom. 

Číslo: 29 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 29/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 29 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

potvrdilo  

že prevod majetku p.Petra Matisa je hodným osobitého zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

predmetného pozemku žiadateľom. 

 

 

Bod č. 9- Žiadosť o odkúpenie obecného autobusu 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia : - 
 

 

Zápis z rokovania  

Dňa 16.05.2016 OcÚ obdržal žiadosť p. Gabriela Juhása o odkúpenie obecného autobusu. Obec Seňa dala 

vypracovať v minulom roku znalecký posudok podľa ktorého bola stanovená hodnota autobusu               

na 2714 €. Poplatok za vypracovanie posudku bol 93 €. Obec na odpredaj musí vyhlásiť obchodnú 

verejnú súťaž na sumu podľa posudku. Pani starostka otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

 

 Hlasovanie číslo 30 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo : 

a) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj obecného autobusu Iveco 

Daily, rok výroby 1998 za minimálnu cenu 2714 €, stanovenú podľa znaleckého 

posudku. 

b) v prípade, že v predmetnej VOS nepredloží ani jeden záujemca cenovú ponuku na 

kúpu obecného majetku-autobusu Iveco Daily, obec Seňa vyhlási II.kolo VOS, 

pričom zníži cenu za odpredaj autobusu o 60% 

Číslo: 30 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 
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Uznesenie č. 30/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 30 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schválilo 

odpredaj obecného autobusu. 

 

 

Bod č. 10- Prijatie nehnuteľného majetku – pozemkov bezodplatne do vlastníctva obce 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia : - 
 

 

Zápis z rokovania  

Obec Seňa v minulosti rokovala so Slovenskou správou ciest o odčlenení chodníkov na hlavnej ulici 

a delimitácii – prevodu tohto majetku SSC do majetku obce. JUDr.Probalová dala vypracovať 

geometrický plán, avšak neprebehol zápis do katastra nehnuteľností, nakoľko tento prevod majetku musí 

byť odsúhlasený Obecným zastupiteľstvom. Pani starostka otvorila diskusiu k tejto téme.  

 

 

 

 Hlasovanie číslo 31 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo : 

prevzatie nehnuteľného majetku SSC v celkovej účtovnej hodnote 12.175,36 €, ktorý je 

identifikovaný listom vlastníctva č. 341 v katastrálnom území obce Seňa a geometrickým 

plánom č. 188/2014 zo dňa 27.10.2014 

Číslo: 31 Schválený: Áno Prítomní: 5 Za: 5 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 31/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 31 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schválilo 

prevzatie nehnuteľného majetku SSC do majetku obce. 

 

 

 

Bod č. 11- Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Csemadok v Seni na cestovné výdavky 

 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia : - 
 

 

Zápis z rokovania  

Základná organizácia Csemadok v Seni dňa 29.04.2016 požiadala o poskytnutie dotácie pri 

reprezentovaní na Medzinárodnom mládežníckom festivale v Poľsku. Okrem iných nákladov potrebných 
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na zúčastnenie sa tohto festivalu budú náklady na dopravu predstavovať cca 2400 €. Na pracovnom 

stretnutí sme po zvážení možností obce navrhli podporiť túto žiadosť dotáciou vo výške 1500 €. Pani 

starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

 

0 19:35 prišla p. poslankyňa Silvia Langová 

 

 Hlasovanie číslo 32 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo : 

poskytnutie účelovej dotácie pre základnú organizáciu Csemadok v Seni vo výške 1500 € 

výlučne na úhradu cestovného spojeného s účasťou členov organizácie na festivale. 

Číslo: 32 Schválený: Áno Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 32/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 32 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schválilo 

poskytnutie účelovej dotácie pre základnú organizáciu Csemadok 

 

 

Bod č. 12- Žiadosť o poskytnutie dotácie pre n.o. SOPKA v Seni na cestovné výdavky 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia : - 
 

Zápis z rokovania  

Nezisková organizácia SOPKA v Seni dňa 09.06.2016 požiadala o poskytnutie finančného príspevku na 

cestovné náklady. Na pracovnom stretnutí bola navrhnutý príspevok vo výške 1500 €. Pani starostka 

otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

 

- Pani  starostka  pripomenula, že  v rozpočte bolo 12 000 € na  autobus, za túto  cenu však  nie je  

možné zakúpiť schopný autobus, preto obec  rieši túto  cestu preplácaním  cestovných  nákladov pre 

organizácie, ktoré o to požiadajú 

 

 

 Hlasovanie číslo 33 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo : 

poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu SOPKA  v Seni vo výške 1500 € výlučne 

na úhradu cestovných nákladov spojených s účasťou detí na rôznych podujatiach. 

Číslo: 33 Schválený: Áno Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 33/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 33 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schválilo 

poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu SOPKA   
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Bod č. 13- Rozpočtové opatrenie 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia : - 
 

 

Zápis z rokovania  

Finančným hospodárením obce vznikla potreba a nutnosť upraviť malé zmeny v čerpaní rozpočtu obce na 

rok 2016. Zmenili sme časť príjmovú aj výdavkovú, zmeny sme si prešli na pracovnom stretnutí 

09.06.2016. Pani starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu.     

 

 

 Hlasovanie číslo 34 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo : 

Rozpočtové opatrenie č.2/2016 

Číslo: 34 Schválený: Áno Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 34/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 34 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schválilo 

rozpočtové opatrenie č.2/2016. 

 

 

Bod č. 14- Žiadosť o kompenzáciu platby za realizáciu prípojky na verejný vodovod a kanalizáciu 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia : - 
 

 

Zápis z rokovania  

OcÚ obdržal žiadosť p. Štefana Lacka a p. Alice Lackovej o kompenzáciu platby za prípojku týkajúcu sa 

napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu. Dôvodom je fakt, že prípojku obce, ktorá bola zrealizovaná 

v minulosti nebolo možné reálne v teréne nájsť. Pani starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu.     

- p. Jaroslav Szabó skonštatoval, že je škoda, že prípojka bola riešená k elektrickému stĺpu, 

p.Lacko tak musel riešiť odklon prípojky 

- p. starostka navrhla, že to bude riešené formou kompenzácie odpočtom z faktúry 

 

 

 Hlasovanie číslo 35 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo : 

p.Štefanovi Lackovi, bytom Seňa 590, kompenzáciu ceny za prípojky na verejný vodovod 

a kanalizáciu vzájomným zápočtom vo výške 287,71 € 

Číslo: 35 Schválený: Áno Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 35/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 35 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schválilo 

p.Štefanovi Lackovi kompenzáciu ceny za prípojky na verejný vodovod a kanalizáciu. 

 

 

Bod č. 15- Žiadosť o stanovisko k obnoveniu odtoku z Čaňanských jazier 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia : - 
 

 

Zápis z rokovania  

Na základe požiadavky obce Čaňa bol spoločnosťou Hydroprojekt spracovaný hydrogeologický prieskum 

týkajúci sa obnovenia odtoku z Čaňanských jazier. Záver prieskumu znel, že podľa určeného prietoku 

a množstva odvedenej vody, stabilizácia hladiny Čaňanských jazier nebude mať negatívny vplyv na 

okolie odtokového kanála a neohrozí majetok zainteresovaných strán. Pani starostka otvorila diskusiu 

k tomuto bodu. 

 

 Hlasovanie číslo 36 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo : 

obnovenie odtoku z  Čaňanských jazier pôvodným rigolom na katastrálnom území Seňa 

Číslo: 36 Schválený: Áno Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 36/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 36 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

schválilo 

obnovenie odtoku z  Čaňanských jazier. 

 

Bod č. 16- Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia : - 

 
Zápis z rokovania  

 

a) Žiadosť p. Ladislava Komjatiho o prenájom, resp. predaj pozemku pod garážou o výmere 

16,5 m2, stojacou vedľa bytového domu č. 509 

 

Na pracovnom stretnutí zo dňa 9.6.2016 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo danú žiadosť 

a nesúhlasí s predajom pozemku z dôvodu jeho neoprávneného užívania. Obec plánuje problém 

garážovania riešiť v budúcnosti komplexne. 
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 Hlasovanie číslo 37 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni neschválilo : 

prenájom resp.predaj pozemku pod garážou o výmere 16,5 m2 pre žiadateľa p. Ladislava 

Komjatiho 

Číslo: 37 Schválený: Áno Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 
Uznesenie č. 37/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 37 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

neschválilo 

prenájom resp.predaj pozemku pod garážou o výmere 16,5 m2 pre žiadateľa p. Ladislava Komjatiho 

 

b) Žiadosť spoločenstva vlastníkov záhradok pod Briežkom o vysvetlenie nezačlenenia 

záhradkárskej oblasti do územného plánu obce zo dňa 14.01.2015. 

Na pracovnom stretnutí zo dňa 09.06.2016 poslanci vyjadrili názor, že Územný plán obce prebiehal podľa 

platných zákonov a lehôt. Spoločenstvo vlastníkov záhradok pod Briežkom mohlo v zákonom určenej 

lehote toto konanie pripomienkovať, nakoľko k tomu nedošlo, Územný plán nadobudol účinnosť 

14.01.2015. Obec Seňa súhlasí aj so zmenou Územného plánu, ak jeho náklady bude znášať Spoločenstvo 

vlastníkov záhradok pod Briežkom.  

- p. starostka konštatovala, že JUDr. Probalová sa vyjadrila, že s ňou záhradkári z lokality Pod 

Briežkom nerokovali a taktiež člen predstavenstva sa vyjadril, že s ním  minulosti o tejto 

problematike nikto nejednal. 

 

 
 Hlasovanie číslo 38 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni ukladá : 

Obecnému úradu informovať žiadateľa o možnosti zmeny Územného plánu 

Číslo: 38 Schválený: Áno Prítomní: 6 Za: 6 Zdržali sa:  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 
Uznesenie č. 38/III/2016 

 

Schválené hlasovaním č. 38 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

ukladá 

Obecnému úradu v Seni informovať žiadateľa o možnosti zmeny Územného plánu. 

 

c) Spoločnosť MAVI  predložila návrh na schválenie využitia verejného priestranstva pred 

Obecným úradom na dočasné umiestnenie letného posedenia pre rodiny.  

P. starostka skonštatovala, že schvaľovať sa môže iba zámer prenájmu formou osobitého zreteľa, teda nie 

prenájom konkrétnej osobe, nakoľko verejnou súťažou sa zverejní za podmienok, kto dá vyššiu ponuku. 

P. Hudák pripomenul, že v minulosti bola podaná žiadosť o prenájom verejného priestranstva 

a bola aj zamietnutá. 

P. Lacko pripomienkoval, že pravidelne z piatka na sobotu volá Políciu kvôli vyčíňaniu,  

p. starostka navrhla prešetriť otváracie hodiny. Prevádzkovateľ upozornil, že doteraz nebol nikto 

oboznámený s vyčíňaním mládeže. P. starostka sa vyjadrila, či by neušiel zámer celého projektu, 

p. Ficzere sa vyjadril, že nápad je dobrý, ale nie je vhodná blízkosť OcÚ. Ing. Čamaj bol proti 

prenájmu uvedeného priestoru. P.Langová takisto vyjadrila nevhodnosť priestoru pred OcÚ. Pani 
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starostka navrhla daný návrh preniesť o dva týždne na prerokovanie a schválenie. 

       d)  Pani starostka informovala, že dňa 6.6.2016 sa na OcÚ uskutočnilo výberové konanie na 

obsadenie funkcie Riaditeľky MŠ. Pre funkčné obdobie 2016-2021 sa riaditeľkou stala Mgr. 

Valéria Čomová.  

     e)    Pani starostka spomenula úspech futbalového mužstva Muži TJ Maraton Seňa, ktoré 

postúpilo medzi najlepšie okresné tímy a vyhralo súťažný ročník 2015-2016 II. triedy okresnej 

súťaže.  

 
    Bod č. 17- Prezentácia činnosti Obecného úradu 
 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia : - 

 

Starostka priblížila prítomným vízie, stratégie a ďalšie plány obce 

  
Bod č. 17- Diskusia 

 

p. Lacková sa opýtala kedy sa bude pokračovať so zavádzaním optického internetu na ostatných úsekoch 

na čo  p. starostka zareagovala, že peniaze vyčlenilo VSD. Zatiaľ boli vymenené len nevyhovujúce stĺpy, 

pokračovať vo výmene sa bude ak bude stúpať počet záujemcov o pripojenie na optický internet.  

P.Čurilla sa dotazoval či a kedy sa bude čistiť potok. P. starostka zareagovala, že v tomto období sa bude 

robiť úprava brehu a jeho čistenie od nahromadeného odpadu.  

P. Vaško mal pripomienku k dlhodobým neúčastiam zvolených poslancov na Obecných zastupiteľstvách. 

   

 

 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 

 

 

                              

Meno 2/22 5/23 5/24 6/25 7/26 8/27 8/28 8/29 9/30 

 

10/31 

 

 

11/32 

 

12/33 

 

13/34 

 

14/35 

 

15/36 

 

16/37 

 

16/38 

Ing. Mgr. Miroslav 

Bačenko 
N N 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 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 
N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Gabriel Ficzere ZA ZA 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 ZA ZA 

Silvia Langová N N N N N N N N N  N   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 N N 

Jaroslav Szabó ZA ZA 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 
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……………………………………… 
        Ing.Marcela Gallová 

  

 

           

Zapisovateľka: 
Bc. Slávka Riganová     ........................................... 

 

Overovatelia:     

Gabriel Ficzere                                    ............................................. 

    

 

Jaroslav Szabó          ............................................. 


