
      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 04. júna 2020 

 
Uznesenie č. 89/II/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva 

s pozmeňujúcim návrhom.   

 

Uznesenie č. 90/II/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2020. 

 

Uznesenie č. 91/II/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

záverečného účtu obce za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 92/II/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

a) záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad; 

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 151.258,67 €. 

 

Uznesenie č. 93/II/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 
 

Uznesenie č. 94/II/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje nájomnú zmluvu s firmou Arcus Signum, s.r.o. pre potreby IBV 

v lokalite Východ v zmysle schváleného územného plánu a obce schválenej projektovej dokumentácie obce 

pre výstavbu vodovodu a kanalizácie.   
 
Uznesenie č. 95/II/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI poveruje starostku obce k príprave zmluvy o vysporiadaní pozemkov medzi 

obcou Seňa a pánom Pavlom Buhlom a Martou Buhlovou, rod. Revákovou bytom Seňa 539. 
 

Uznesenie č. 96/II/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zriadenie vecného bremena na obecnom majetku – pozemku  

č. 3532/21 vedenom na LV č. 11001 o prechádzaní plynovej prípojky k rodinnému domu. 
 

Uznesenie č. 97/II/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI: 

a) berie na vedomie znenie stanov KA VVS OZ; 

b) schvaľuje účasť obce Seňa v združení Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s., o.z. so sídlom Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, 

IČO: 52861058, Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096, Registrovaný úrad: MV SR; 

c) poveruje starostku obce, aby vykonala všetky potrebné úkony súvisiace so vznikom členstva v KA 

VVS OZ v zmysle príslušných právnych predpisov a stanov KA VVS OZ. 
 

 

V Seni  11.06.2020 

Za správnosť: Mgr. Martina Vargová                                                               
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


