
      Obec  S E Ň A, Seňa 200, 044 58 Seňa 

zastúpená starostkou obce Ing. Marcelou Gallovou 

 

 

Výpis uznesení z Obecného zastupiteľstva obce Seňa  

zo dňa 03. mája 2022 

 
Uznesenie č. 210/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 211/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 212/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 213/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022.           

 

Uznesenie č. 214/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 

obce na roky 2022 až 2024.            

 

Uznesenie č. 215/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni: 

a) schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na rok 2022 v súlade s návrhom a prijatými zmenami; 

b) berie na vedomie rozpočet obce a jeho programy na roky 2023 – 2024. 

 

Uznesenie č. 216/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje VZN č. 1/2022 o zmene a doplnení VZN obce Seňa č. 2/2019 o určení výšky 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa v súlade s návrhom a schválenou zmenou.           

 

Uznesenie č. 217/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje zámer odpredaja obecných nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce 

a to pozemok registra „C“ č. 403/3, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 43 m2 a pozemok registra „C“ č. 402/179, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, ostatná plocha 

o výmere 83 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných 

pozemkov žiadateľom a to pre pána Alexandra Koleszára, bytom Rosná 1, 040 01 Košice.            

 

Uznesenie č. 218/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje zámer odpredaja obecných nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce 

a to pozemok registra „C“ č. 403/17, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 79 m2 a pozemok registra „C“ č. 402/178, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, ostatná plocha 

o výmere 7 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných 

pozemkov žiadateľom a to pre pána Štefana Koleszára, bytom Rosná 1, 040 01 Košice.            

 

Uznesenie č. 219/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje zámer odpredaja obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok 

registra „C“ č. 403/16, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 

m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Mariána Harbuľáka, bytom Obrancov Mieru 191/7, 040 01 Košice.            

 

 

 



Uznesenie č. 220/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje zámer odpredaja obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok 

registra „C“ č. 403/15, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 

m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Pavla Teľmana a pani Editu Teľmanovú, bytom Seňa 667, 044 58 Seňa.         

    

Uznesenie č. 221/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje zámer odpredaja obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok 

registra „C“ č. 403/14, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 

m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Mariána Havrilu, bytom Čínska 2525/15, 040 01 Košice.             

 

Uznesenie č. 222/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje úhradu za vecné bremeno za obmedzenie vlastníckeho práva na parcelách: 

- č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 56, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 531 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 57/1, registra „C“, záhrada, 1092 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/5, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 3040 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/6, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 1361 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 3508/9, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 996 m2 zapísanej na LV č. 11001 
pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom Miškovecká 

6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 formou jednorazovej náhrady a náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva  

vo výške určenej plochou v m2 zasahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa dĺžky podzemného elektrického 

vedenia a šírky ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu vedenia pri cene 3 €/m2. 

 

Uznesenie č. 223/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku, v rozsahu plochy o výmere 

95 m2 vymedzenej na situačnom pláne športového areálu pri Základnej škole v Seni, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy 

na parcele č. 90/2, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 19 228 m2, vedenej na LV č. 11001 za účelom 

dobudovania športovej infraštruktúry pre neziskovú organizáciu SOPKA, n.o., zastúpenou riaditeľom Jozefom 

Hudákom, so sídlom Hlavná 148, ,044 58 Seňa. 

 

Uznesenie č. 224/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni zrušuje uznesenie č. 192/V/2021.  

 

Uznesenie č. 225/III/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prenájme nebytových priestorov 

obce v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti pre žiadateľa GynVITA s.r.o. so sídlom Zbrojničná 8, 040 01 

Košice, IČO: 35912120, v zastúpení konateľom MUDr. Lenka Falatová. 

 

 

 

 
V Seni,  10.05.2022 

Za správnosť: Mgr. Martina Horňáková 

 

 

 

 
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


