
      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 05. augusta 2020 

 
Uznesenie č. 98/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva 

s pozmeňujúcim návrhom.   

 

Uznesenie č. 99/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2020. 

 

Uznesenie č. 100/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie informácie o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu v zmysle predloženého protokolu č. Z-002920/2020/1090/KMD zo dňa 11.06.2020.  

 

Uznesenie č. 101/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zámer odpredaja obecného majetku – parcely registra „C“ č. 390/1 

– vodná plocha, katastrálne územie Seňa, vedená na LV č.  11001 pre p. Ladislava Molnára, nar. 

30.03.1957, bytom Seňa 86, 044 58 Seňa.  

 

Uznesenie č. 102/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 499,93 € pre 

pána Róberta Feča, vlastníka nehnuteľnosti so súpisným číslom 272, bytom Kechnec 153, 044 58 Seňa. 

 

Uznesenie č. 103/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 775,11 € pre 

pána Juraja Girmana, bytom Seňa 253, 044 58 Seňa.  

 

Uznesenie č. 104/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie časti parcely 

registra „C“ s parcelným číslom 1295/6 vedenej na LV č. 820 v katastrálnom území Seňa vo výmere 250 m
2
. 

 

Uznesenie č. 105/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na odčlenenú parcelu registra 

„C“ s parcelným číslom 1295/6 vedenej na LV č. 820 v katastrálnom území Seňa vo výmere 250 m
2
. 

 

Uznesenie č. 106/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 

550 m2 v katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti 

v podiele 21/40, ktorým je predávajúci Pavel Kováč, nar. 24.11.1962, bytom 076 03 Hraň. Kúpna cena bola 

určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom v odbore 

„Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457.  

 

Uznesenie č. 107/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 

550 m2 v katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti 

v podiele 1/60, ktorým je predávajúci František Oravec, nar. 25.05.1971, bytom 044 57 Haniska 254. Kúpna 

cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom 

v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457.  

 



Uznesenie č. 108/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 

550 m
2 

v katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti 

v podiele 101/600, ktorým je predávajúci AGRO OR, s.r.o., IČO: 36568732, Hospodársky dvor Gyňov, 044 

14 Gyňov 193. Kúpna cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný 

súdnym znalcom v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457.  

 

Uznesenie č. 109/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 

550 m
2 

v katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti 

v podiele 3/600, ktorým je predávajúci Mária Folberthová, rod. Križanová, nar. 09.09.1955, bytom Ulica 

Slobody č. 19, 040 11 Košice. Kúpna cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 

vypracovaný súdnym znalcom v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457. 
 

Uznesenie č. 110/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 

550 m
2 

v katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti 

v podiele 3/600, ktorým je predávajúci Pavol Križan, nar. 11.11.1956, bytom Čordáková 24, 040 23 Košice. 

Kúpna cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym 

znalcom v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457.  

 

Uznesenie č. 111/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 

550 m
2 

v katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti 

v podiele 11/200, ktorým je predávajúci Ing. Mária Mandelíková, rod. Vesterová, nar. 17.11.1950, bytom E. 

Rotha 5, 048 01 Rožňava. Kúpna cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 

vypracovaný súdnym znalcom v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457.  

 

 

Uznesenie č. 112/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 

550 m
2 

v katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti 

v podiele 75/600, ktorým je predávajúci Silvia Čižmárová, rod. Valková, nar. 31.08.1982, bytom Jantárová 

1506/4, 040 01 Košice. Kúpna cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 

vypracovaný súdnym znalcom v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457. 

 

 

Uznesenie č. 113/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie parcely registra „E“ č. 1473/2 – orná pôda vo výmere 

550 m
2 

v katastrálnom území Seňa, zapísanej na LV č. 11481 od čiastočného vlastníka nehnuteľnosti 

v podiele 60/600, ktorým je predávajúci Václav Sedlák, nar. 27.06.1953, bytom 044 58 Kechnec 143. Kúpna 

cena bola určená znaleckým posudkom č. 103/2020 zo dňa 31.07.2020 vypracovaný súdnym znalcom 

v odbore „Stavebníctvo“ pod evidenčným číslom 912457.  

 
 

 

V Seni  06.08.2020 

Za správnosť: Mgr. Martina Vargová                                                               
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


