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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 23.03.2017 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 -20:25 

Marta Bárányová Volený člen samosprávy prítomná 18:00 -20:25 

Ing. Štefan Čamaj Volený člen samosprávy prítomný 18:00 -20:25 

Mgr.Katarína Domonkošová Volený člen samosprávy prítomná 18:00 -20:25 

Gabriel Ficzere Volený člen samosprávy neprítomný – ospravedlnený -  

Jozef Hudák Volený člen samosprávy prítomný 18:00 -20:25 

Silvia Langová Volený člen samosprávy prítomná 18:00 -19:05 

JUDr. Marta Probalová Volený člen samosprávy prítomná 18:00 -20:25 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy neprítomný – neospravedlnený -  

 

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 boli prítomní  

7 poslanci, 2 poslanci boli neprítomní , z toho jeden svoju neúčasť neospravedlnil. Pani starostka 

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

 Za overovateľov zápisnice boli určení p.poslankyňa Mgr.Katarína Domonkošová a Ing. Štefan Čamaj. 

. 
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Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

 

 Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 

1.  Otvorenie. (Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.)  

2.  Schválenie programu zasadnutia a kontrola uznesení .  

3.  Prezentácia činnosti Obecného úradu – Vízie a investičné plány obce Seňa v roku 2017. 

4.  Interpelácia poslancov. 

5.  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017. 

6.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016. 

7.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019.   
8.  Schválenie rozpočtu obce a jeho programov na roky 2017, 2018 a 2019. 

9.  Žiadosť o odkúpenie časti pozemku. 

10.  Prerokovanie návrhu zaradenia lokality Hornádske Meandre do územia európskeho významu. 

11.  Vyradenie majetku obce. 

12.  Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2017 o úhradách za poskytované služby obcou Seňa. 

13. Prerokovanie žiadosti o umiestnenie pojazdného včelína. 

14. Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok pre zníženie energetickej náročnosti. 

15. Určenie ceny za dodávku vody a stočného podľa ceny určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

16. Rôzne (Žiadosť o odkúpenie časti pozemku) 

17.  Diskusia 

18.  Záver 
    

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 72 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke  

Číslo: 72 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 72/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 72 

Obecné zastupiteľstvo v SENI   

s c h v a ľ u j e  

prednesený program rokovania  

 

Kontrola uznesení 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: 

Zápis z rokovania 
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Správa č. 1/2017 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 13.12.2016  - ku dňu 23.03.2017 

 

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. 58/VII/2016 až 71/VII/2016. 

 

Uznesením č. 58/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa s c h v á l i l o VZN obce Seňa č. 4/2016 

o doplnení VZN č. 1/2013. 

   

Uznesením č. 59/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa s c h v á l i l o  konsolidovanú výročnú 

správu obce Seňa za rok 2015. 

  

Uznesením č. 60/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  s c h v á l i l o  návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Seňa na I. polrok 2017. 

 

Uznesením č. 61/VII/2016  Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  s c h v á l i l o odmeny poslancom. 

 
Uznesením č. 62/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  s ch v á l i l o odmenu pre zástupkyňu 

starostky obce. 

 

Uznesením č. 63/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  s c h v á l i l o navýšenie platu starostke 

obce. 

 

Uznesením č. 64/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  s c h v á l i l o rozpočtové opatrenie  

č. 8/2016 obce Seňa a rozpočtové opatrenie č. 4/2016 pre Základnú školu, Seňa 507. 

 

Uznesením č. 65/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  n e s c h v á l i l o žiadosť na 

prevádzkovanie kuchyne v KD v Seni. 

 

Uznesením č. 66/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  s ch v á l i l o Zmluvu o odovzdaní 

a prevzatí objektu vyvolanej investície R4 do vlastníctva a trvalej prevádzky. 

 
Uznesením č. 67/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  s ch v á l i l o Vzájomný zápočet za 

realizáciu prác kanalizačnej a vodovodnej prípojky medzi obcou a občanmi obce Seňa. 

 
Uznesením č. 68/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  n es ch v á l i l o Žiadosť o pokračovanie 

zmluvy v priestoroch  „Fitnes klubu“ na základe zmeny právnej formy. 

 

Uznesením č. 69/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  s ch v á l i l o dotáciu vo výške 1500 € na 

náhradu cestovného pre futbalový klub TJ Maratón Seňa. 

 

Uznesením č. 70/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  s ch v á l i l o vykonanie rekonštrukčných 

prác v priestoroch lekárne v rozsahu predloženého návrhu. 

 

Uznesením č. 71/VII/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  d e l e g o v a l o   4 poslancov za členov 

Rady školy pri Základnej škole, Seňa 507.  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  

berie na vedomie správu č. 1/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 23.03.2017. 

 
 



4 

 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov. 

 

p. Hudák – pripomenul, že je potrebné vykonať opravu cesty Patayová záhrada smerom od nákup. 

strediska  CBA, na ktorej je množstvo výmoľov a dier. 

p. Langová – sa vyjadrila, že na danej ceste boli vykonané vysprávky, ale budú vykonané opätovne keďže 

si to vyžaduje daná situácia 

Mgr. Domonkošová – poukázala na skutočnosť, že pri lávke cez ktorú zvykne prechádzať je cítiť zápach 

vytekajúcej žumpy 

In. Gallová – sa vyjadrila, že na viacero anonymných podnetov danú skutočnosť rieši OÚŽP v Košiciach. 

Jedná sa o žumpu, ktorej vlastníkom je bytové spoločenstvo pri č. 508, ktoré žiadalo o pripojenie na 

verejnú kanalizáciu. Žiadosť bola zo strany obce Kechnec zamietnutá. MŽP dalo vyjadrenie, že udelí 

pokutu za danú situáciu.    

 

 

Bod č. 5 – Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

Zápis z rokovania 

 

Starostka obce navrhla zasadnutia Obecného zastupiteľstva na rok 2017 v termínoch : 

09.06.2017 

06.09.2017 

06.12.2017 
 

 Hlasovanie číslo 73 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni schválilo termíny zasadnutí OZ v roku 2017. 

Číslo: 73 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 73/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 73 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 

 

 

Bod č. 6 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

Zápis z rokovania 

V zmysle platnej legislatíva hlavný kontrolór obce predkladá správu o kontrolnej činnosti za 

predchádzajúci rok. Starostka vyzvala poslancov, aby sa k správe vyjadrili. 

 

 



5 

 

 

 Hlasovanie číslo 74 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní  b e r i e    n a    v e d o m i e 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 

Číslo: 74 Schválený: Áno Prítomní: 7 Za 7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenie č. 74/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 74 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

b e r i e    n a    v e d o m i e 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 

 

 

Bod č. 7 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-

2019 

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

Zápis z rokovania 

 

Hlavný kontrolór obce predložil na prerokovanie odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky  

2017-2019. Kontrolór predloženým odborným stanoviskom odporúča rozpočet obce na rok 2017 schváliť 

v súlade s jeho návrhom. Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

 

 Hlasovanie číslo 75 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní : 

b e r i e    n a    v e d o m i e  odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2017-2019 

Číslo: 75 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa:0  Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 75/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č.75 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

b e r i e    n a    v e d o m i e  
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019 

 

 

Bod č. 8- Schválenie rozpočtu obce a jeho programov na roky 2017, 2018 a 2019 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

Starostka obce pripomenula, že všetkými predloženými pripomienkami a návrhmi na zmeny v rozpočte sa 

poslanci zaoberali na pracovnom stretnutí dňa 02.03.2017. Zmeny sa týkajú zväčša presunov v samotnej 
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výdavkovej časti. Spoločne dohodnuté zmeny starostka predniesla tak, ako boli navrhnuté a odsúhlasené 

na pracovnom stretnutí.  

K návrhu rozpočtu na jeho schválenie vyjadril kladné stanovisko aj hlavný kontrolór obce a zasadajúca 

finančná komisia. 

 

Bežné výdavky: 
Program     Zdroj          Položka                              Návrh     Opravujeme  Nový Návrh  
 
     8             41              633004 Prevádzk.stroje a prístroje   3 100              (-1 000)            2 100 
     8             41              637017 Provízia–stravné lístky            90                 (- 90)                            0 
     8             41              642001 Dotácia Seniansk.okrašľ.spolku   0                (+500)                         500 
     8             41              642007 Dotácia cirkvi                  2 000            (+ 1 000)                      3 000 
    6.1           41              632002 Čistenie odpad.vôd         64 000                (- 500)                     63 500 
   10.3          41              635006 Údržba budovy TJ            1 500              (+3 000)                      4 500 
    8              41              632003 Poštovné                       1 300                  (+90)                       1 390 
    8         41    637016 SLOVES –sociál.fond          1 310                      (+701)                       2 011 

       
Kapitálové Výdavky: 
Program     Zdroj          Položka                                       Návrh         Opravujeme Nový Návrh  
  3.2.2           41         0111/717001 Detské ihrisko                   29 701               (-701)           29 000 
  3.2.2           41         0111/717002 Rekonštr.strechy,fasády ZS    40 000            (-3 000)                 37 000 
 
ROZPOČET ŠKOLA:  
Program     Zdroj          Položka                                       Návrh         Opravujeme Nový Návrh  
  9.2.1         131G         633006      Všeobecný materiál   2453              (-1 062)                   1 391 
  9.2.1         131G         635006      Údržba budov              0                (+1 062)                   1 062 
  9.2.1         131G         633006      Všeobecný materiál    2657             (-1 151)                   1 506  
  9.2.1         131G         635006      Údržba budov              0                (+1 151)                   1 151      
 

JUDr. Probalová – sa vyjadrila k rozpočtu obce nesúhlasne v položke, ktorá zahŕňa tarifné platy 

a príplatky, kde poukázala na jej nárast oproti minulým rokom. Konštatovala, že v obci sa robia menšie 

úpravy, nerobia sa veľké projekty, prípojky na VK aVV. 

Ing. Gallová – sa vyjadrila, že v obci sa urobili projekty, ktoré boli vykonávané s malým počtom 

vlastných zamestnancov a naďalej prebiehajú rekonštrukčné a renovačné práce na objektoch  

vo vlastníctve obce. Obec získala dotáciu v sume 6 000 € z Nadácie SPP, dotáciu z úradu splnomocnenca 

vlády pre RK vo výške 8 000 € na rekonštrukciu cesty, schválenie NFP vo výške 399 000  € na rozšírenie 

kapacity MŠ a dotáciu na havarijný stav okien na ZŠ vo výške 70 000 €. Ďalej starostka obce uviedla, že 

pri zostavovaní rozpočtu obce je dôležité vychádzať z príjmovej časti, ktorá sa výrazne zvýšila oproti 

minulým obdobiam. Starostka skonštatovala, že je prirodzené odmeniť zamestnancov  ako aj  vedenie 

obce platovým zvýhodnením práve v čase, keď obec získala dané dotácie a motivovať ich na ďalšie 

obdobie. 

 

 

 Hlasovanie číslo 76 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na roky 2017-2019 s predloženými zmenami 

Číslo: 76 Schválený: ÁNO Prítomní:7 Za:5  Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Proti: 1 

Uznesenia 
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Uznesenie č. 76/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 76 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

rozpočet obce a jeho programy na roky 2017-2019 s predloženými zmenami 

 

 

 

Bod č. 9- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

Obci Seňa bola doručená žiadosť pána Ladislava Teľmana, bytom Seňa č. 133 na odkúpenie časti 

pozemku o výmere cca 40 m2 z parcely č. 520. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pán 

Teľman používa túto predmetnú časť parcely ako súčasť svojej prístupovej cesty k pozemku s parcelným 

číslom  511. Svoju žiadosť ďalej odôvodňuje zamedzením prístupu cudzích osôb na pozemok a tým 

predchádzaniu vzniku trestnej činnosti.  

 

 

 Hlasovanie číslo 77 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 schvaľuje  
a) Zverejnenie zámeru na odkúpenie časti pozemku na parcele č. 520 vedenej na liste 

vlastníctva č. 820 ako prípad hodný osobitého zreteľa, ktorá je dlhodobo užívaná ako 

prístupová cesta pri prechode na pozemok vo vlastníctve Ladislava Teľmana, 
b) vykonanie geodetických prác na odčlenenie parcely č. 520, ktorá výlučne slúži ako 

prístupová cesta k nehnuteľnosti p. Ladislava Teľmana 
c) úhradu výdavkov spojenú s odčlenením a odpredajom časti parcely č. 520  

vo vlastníctve obce na náklady žiadateľa 
Číslo: 77 Schválený: ÁNO Prítomní:7 Za:7  Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 77/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 77 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

a) Zverejnenie zámeru na odkúpenie časti pozemku na parcele č. 520 vedenej na liste vlastníctva č. 

820 ako prípad hodný osobitého zreteľa, ktorá je dlhodobo užívaná ako prístupová cesta pri 

prechode na pozemok vo vlastníctve Ladislava Teľmana 

b) vykonanie geodetických prác na odčlenenie parcely č. 520, ktorá výlučne slúži ako prístupová 

cesta k nehnuteľnosti p. Ladislava Teľmana 
c) úhradu výdavkov spojenú s odčlenením a odpredajom časti parcely č. 520 vo vlastníctve obce na 

náklady žiadateľa 
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Bod č. 10. – Prerokovanie návrhu zaradenia lokality Hornádske Meandre do územia európskeho     

                   významu. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

 

Starostka obce informovala o následovnom : 

Štátna ochrana prírody so sídlom v Prešove nás požiadala o podporu návrhu zaradiť lokalitu brehov 

Hornádu pretekajúceho naším katastrálnym územím do územia európskeho významu. V praxi by  

to znamenalo zaradenie územia do 2.stupňa ochrany, v ktorom je zakázané: 

- vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom 

alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného 

územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie, parkoviska 

- vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo  cesty, miestnej 

komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.  

 

Na ďalšie  činnosti je podľa zákona o ochrane prírody potrebný súhlas orgánu ochrany prírody: 

- umiestnenie výsadby drevín,  

- likvidácia existujúcich trvalých trávnych porastov, 

- výstavba lesných ciest a zvážnic,  

- oplotenie pozemku  

- pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat viac ako 30, 

- vykonávanie geologických prác,  

- aplikácia chemických látok a hnojív,  

- budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, 

cyklotrasy alebo mototrasy,  

- vykonávanie výcviku ozbrojenými silami, 

-  organizovanie veľkých verejných športových podujatí,  

- umiestnenie predajného stánku,  

- umiestnenie zariadenia na vodnom toku spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty,  

- vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka. 

 

 

 Hlasovanie číslo 78 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 schvaľuje  
návrh zaradenia lokality Hornádske Meandre do územia európskeho významu. 

Číslo: 78 Schválený:NIE Prítomní:7 Za: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 7 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 78/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 78 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

n e s c h v a ľ u j e  

návrh zaradenia lokality Hornádske Meandre do územia európskeho významu. 
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Bod č. 11. Vyradenie majetku obce 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

 

Na základe výstupov z inventarizácie majetku obce navrhla vyraďovacia komisia vyradiť nefunkčný, 

opotrebovaný, poškodený alebo predaný majetok obce. V zmysle e-mailom doručeného návrhu na 

vyradenie otvorila starostka diskusiu k tomuto bodu. 

 

 

 Hlasovanie číslo 79 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 schvaľuje vyradenie majetku v zmysle návrhu na vyradenie zo dňa 07.03.2017 

predloženého vyraďovacou komisiou. 

Číslo: 79 Schválený: ÁNO Prítomní:7 Za:7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 79/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 79 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

vyradenie majetku v zmysle návrhu na vyradenie zo dňa 07.03.2017 predloženého vyraďovacou komisiou 

 

 
Bod č. 12. Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2017 o úhradách za poskytované služby obcou Seňa  

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

Vzhľadom na pripomienky k tomuto VZN od poslancov,  spoločne dohodnuté zmeny predniesla starostka 

tak, ako boli navrhnuté a odsúhlasené na pracovnom stretnutí.  

Bod II., odstavec 1, dopĺňame 

- neziskové organizácie a iné organizácie obce  - bez poplatku 

- SMS o predaji a službách reklamného charakteru – neposkytujeme 

Všade v texte, kde sú členení do 18 rokov dopĺňame aj slovo dôchodcovia 

Bod II, odstavec 10,písm. g) 

- Vydanie známky pre psa dopĺňame nasledujúcej známke resp. pri ďalšej vydanej známke pri strate 

OPRAVA ČÍSLOVANIA odstavec 11 Dopravné služby nahrádzame odstavcom 13 

Paušálny poplatok (sadzba za 1km) z 0,50 € na 0,30€ 

OPRAVA ČÍSLOVANIA odstavec 12 Prenájom plochy na reklamné, propagačné a informačné účely na 

verejnom priestranstve  nahrádzame odstavcom 14 

- Prenájom plochy na reklamné, propagačné a informačné účely na verejnom priestranstve (+ 

dopĺňame) resp. umiestnené na obecnom majetku + 
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- (+ dopĺňame) (pre občana s trvalým pobytom v Seni alebo s prevádzkovaním činnosti na území obce 

Seňa) 

- (+ dopĺňame) Ak je objednávateľom občan bez trvalého pobytu v Seni alebo požaduje reklamu o 

propagáciu činnosti, ktorá nie je prevádzkovaná v obci Seňa cena plochy pre objednávateľa je 

dvojnásobok uvedenej ceny.    

V bode II, dopĺňame odstavec 15 

- Určenie adresného bodu za poplatok  10 € 

V bode II, dopĺňame o odstavec 16  

- Sprístupnenie informácií  

Sadzba pri kopírovaní dokumentov podľa vyššie uvedeného cenníka 

Sadzba pri vyhľadávaní dokumentov .........5 € do jednej hodiny 

Sadzba pri vyhľadávaní dokumentov .........každá začatá ďalšia hodina 5 € 

 

p. Vaško – vyjadril sa k poplatkom za využívanie športového areálu, kde multifunkčné ihrisko využívajú 

často deti, ktoré majú sklony k výtržníctvu. Areál navštevujú občania, kde venčia svojich psov, čo je 

neprípustné, lebo sa tým ničí nielen trávnik ale aj okolie kde chodia aj mamičky s deťmi. 

Ing. Mgr. Bačenko – navrhol, aby sa areál označil veľkými viditeľnými tabuľkami so zákazom vodenia 

psov 

 

 Hlasovanie číslo 80 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

 schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o úhradách za poskytované služby obcou Seňa. 

Číslo: 80 Schválený: ÁNO Prítomní:7 Za:7  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 80/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 80 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o úhradách za poskytované služby obcou Seňa. 
 

p. Langová – po odhlasovaní sa ospravedlnila (odchod 19:05) 

 
Bod č. 13. Prerokovanie žiadosti o umiestnenie pojazdného včelína.  

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

Starostka informovala o žiadosti doručenej dňa 09.01.2017 od pána Ondreja Kuľbagu. Pán 

Kuľbaga požiadal o schválenie umiestnenia pojazdného včelína na obecnej parcele „E“ 1462/2 

v katastrálnom území Seňa (za modelárske lietadlá). V žiadosti uvádza, že toto umiestnenie chce 

uskutočniť v máji 2017. Starostka vyzvala prítomných k vyjadreniu. 

 

 Hlasovanie číslo 81 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

schvaľuje umiestnenie pojazdného včelína na obecnej parcele „E“ 1462/2. 

Číslo: 81 Schválený: ÁNO Prítomní:6 Za:6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 
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Uznesenia 

 

Uznesenie č. 81/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 81 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
umiestnenie pojazdného včelína na obecnej parcele „E“ 1462/2 

 

 

Bod č. 14. Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok pre zníženie energetickej náročnosti. 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

Starostka prítomných informovala, že na otvorenú výzvu z európskych štrukturálnych fondov “Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov“ sme sa rozhodli zapojiť s budovou Kultúrneho Domu. Jedná  

sa o výmenu strešnej krytiny, vonkajšieho opláštenia budovy, výmeny okien, tepelného vykurovacieho 

telesa ako aj ohrevu teplej vody a zavedenie rekuperácie podľa spracovanej projektovej dokumentácie. 

Uvedená projektová dokumentácia bola obstaraná a zaplatená minulý rok v sume 15 000 €. V termíne  

do 31.03.2017 chceme zareagovať na prvé kolo tejto výzvy. Momentálne zhromažďujeme všetky 

stanoviská a vyjadrenia k PD, aby sme tento termín podania stihli. Starostka vyzvala prítomných, aby 

vyjadrili prípadné pripomienky. 

 

 

 Hlasovanie číslo 82 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

schvaľuje  predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský 

Orgán: 

a) názov projektu : „Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti 

Kultúrneho domu Seňa“ 

b) kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

c) výška celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 439 495,30 € 

d) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

 – obce vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v sume 21 974,77 €. 

Číslo: 82 Schválený: ÁNO Prítomní:6 Za:6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 82/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 82 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský Orgán: 

a) názov projektu : „Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu Seňa“ 

b) kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

c) výška celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 439 495,30 € 

výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

 – obce vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v sume 21 974,77 €. 
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Bod č. 15. Určenie ceny za dodávku vody a stočného podľa ceny určenej Úradom pre reguláciu   

                  sieťových odvetví 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

 

Zápis z rokovania  

 

Starostka informovala, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal potvrdenie o cene pre obec Seňu na 

obdobie od 1.januára 2017 do 31.decembra 2021 maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom vo výške 1,20 € bez DPH (s DPH to činí 1,44 €) za 1m
3
 a maximálnu cenu za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 0,85 € bez DPH (s DPH to činí 1,02 €)  

za 1m
3. 

Vzhľadom na vykazovanie dlhodobej finančnej straty pri spravovaní verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie a so zreteľom finančného dotovania a spolupodieľania sa obce na platbách za 

odobratú vodu a odvádzanie splaškov do obce Kechnec, navrhujem prijatie tejto maximálnej ceny určenej 

ÚRSO.  

Zároveň  podotkla, že Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať 

majetok obce. Zákon o majetku obce §7 ods.2) 

 

Ing. Čamaj – navrhol určiť cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody v takej 

výške v akej je fakturovaná z obce Kechnec ako prevádzkovateľa 

p. Buhlová – sa vyjadrila, že ak obec vykazuje straty pri dodávke pitnej vody, nech sa na splácaní 

podieľajú všetci občania, nielen tí ktorí sú pripojení k VV 

Ing. Gallová – oboznámila prítomných so súhlasným stanoviskom poslancov na zakúpenie nových 

kontrolných prietokomerov pitnej vody na hlavné vetvy obce Seňa  

 

 

 Hlasovanie číslo 83 

Návrh Obecné zastupiteľstvo v Seni po prerokovaní :  

schvaľuje cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,20 € za 1m
3  

a cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 0,85 € za 

1 m
3 
 od 01.01.2017. Tieto ceny sú vrátane DPH. 

Číslo: 81 Schválený: ÁNO Prítomní:6 Za:6  Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 83/I/2017 

 

Schválené hlasovaním č. 83 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní  

s c h v a ľ u j e  
cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,20 € za 1m

3 
a cenu za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 0,85 € za 1 m
3 

 od 01.01.2017. Tieto ceny  

sú vrátane DPH. 
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Bod č. 16. Rôzne 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia: - 

 

Zápis z rokovania -  

 

 

 
Bod č. 17 – Diskusia  

 

p. Borona – poukázal na katastrofálny stav cesty na ulici kde býva (odč. 328 po bytovku č.314) 

Ing. Gallová – sa vyjadrila, že ak by obec chcela opraviť (zrekonštruovať) všetky cesty v obci 

potrebuje fin. prostriedky vo výške 270 tis. EUR. Pre tento rok bolo vyčlenených 70 tis. EUR na 

opravu tých komunikácií, ktoré poslanci schválili ako prioritné. Jedná sa o cesty od č. 371 

smerom k novovybudovanej ceste v lokalite Malý pášť, od športového areálu k hlavnej ceste, 

kde je potrebné ešte vyzvať občanov aby sa pripojili na VK aVV.  

 

 

 
Bod č. 18 – Záver 

Na záver sa starostka poďakovala všetkým za pozornosť.  

 

 

 
 

Menovité hlasovania k bodom rokovania 

 

  
 

  
 

  
  

     

    

  Meno 2/72 5/73 6/74 7/75 8/76 9/77 10/78 11/79 12/80 13/81 14/82 15/83 

 Ing. Mgr. 

Miroslav Bačenko 
ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA  

 Marta Bárányová 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 

 Mgr. Katarína 

Domonkošová 
ZA ZD ZA ZA ZD ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Gabriel Ficzere N N N N N N N N N N N N 

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

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA N N N 

 JUDr. Marta 

Probalová 
ZA ZA ZA ZA P ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Jaroslav Szabó N N N N N N N N N N N N 

  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. Riganová                                                           ........................................... 

 

Overovatelia:     

 

Mgr.Katarína Domonkošová                                        ............................................. 

  

Ing. Štefan Čamaj                                                                          ............................................ 

  

 

    


