
      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 07. septembra 2021 

 
Uznesenie č. 168/IV/2021 

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

 

 

Uznesenie č. 169/IV/2021 

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

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 170/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2021.    

 

Uznesenie č. 171/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Monitorovaciu správu za I. polrok 2021.            

 

Uznesenie č. 172/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI volí p. Annu Fülöpovú za prísediacu Okresného súdu Košice I. na volebné obdobie 

2022 – 2025. 

    

Uznesenie č. 173/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje VZN č. 1/2021 o dodržiavaní poriadku a čistoty v obci Seňa 

s pozmeňujúcim návrhom. 

 

Uznesenie č. 174/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje VZN č. 2/2021 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na jej udržiavanie. 

 

Uznesenie č. 175/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje VZN č. 3/2021 o činnostiach, ktoré sú zakázané alebo obmedzené v obci 

Seňa.           

 

Uznesenie č. 176/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje VZN č. 4/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v obci 

Seňa.    

 

Uznesenie č. 177/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje VZN č. 5/2021 o organizácií miestneho referenda v obci Seňa.     

 
Uznesenie č. 178/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje VZN č. 6/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci 

Seňa.     
 

Uznesenie č. 179/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zámer odpredaja obecného majetku v katastrálnom území Seňa – pozemkov 

vo vlastníctve obce: 

• parcela č. 300/1 vedená na LV č. 11001 o výmere 1224 m2, druh pozemku záhrada; 

• parcela č. 302/24, vedená na LV č. 11001 o výmere 503 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/2, vedená na LV č. 820 o výmere 503 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/3, vedená na LV č. 820 o výmere 262 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

parcela č. 299/1 vedená na LV č. 820 o výmere 620 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.    



 

Uznesenie č. 180/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní v zmysle „Zásad hospodárenia s majetkom obce č. 3/2011 a dodatku  

č. 1/2019 bod 9. písm. c) schvaľuje odpredaj obecného majetku v katastrálnom území Seňa – pozemkov  

vo vlastníctve obce pre Kamenárstvo Stone, 044 41 Sady nad Torysou, Byster 275, IČO: 44025858: 

• parcela č. 300/1 vedená na LV č. 11001 o výmere 1224 m2, druh pozemku záhrada; 

• parcela č. 302/24, vedená na LV č. 11001 o výmere 503 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/2, vedená na LV č. 820 o výmere 503 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/3, vedená na LV č. 820 o výmere 262 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie; 

• parcela č. 299/1 vedená na LV č. 820 o výmere 620 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.    

V súlade so znaleckým posudkom a výdavkami na prevod nehnuteľnosti sa určuje kúpna cena pozemkov vo výške 

207.000 €. 
 

Uznesenie č. 181/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zámer prenájmu obecného majetku – pozemku vo vlastníctve obce, parcelné 

číslo 402/177, vedený na LV č. 820 o výmere 210 m2, druh pozemku záhrada za účelom umiestnenia mobilného domu 

na dobu 20 rokov pre pána Jozefa Biáka, bytom Seňa 562, 044 58 Seňa ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

riešenia dočasného bývania.       

 

Uznesenie č. 182/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI: 

1. určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Seňa v rozsahu 4 hodín týždenne; 

2. vyhlasuje v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18a, ods. 2 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného 

kontrolóra na 07.12.2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Seňa; 

3. ustanovuje: 

o  spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18a, ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejným hlasovaním poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Seňa; 

o  náležitosti prihlášky – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktný údaj, údaje 

o najvyššie dosiahnutom vzdelaní doložený fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

profesijný životopis, podklady k žiadosti o výpis z registra trestov, súhlas so zverejnením osobných 

údajov na účely vykonania voľby na obecnom zastupiteľstve podľa zákona NRSR č. 122/2013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov; 

4. Určuje: 

o  kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie; 

o  ďalšie požiadavky – bezúhonnosť; 

o  termín ukončenia podávania prihlášok: 23.11.2021 do 12:00 hod.; 

o miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia 

kandidáti zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu Obecný úrad Seňa 200, 044 58 Seňa 

s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ! 

 

Uznesenie č. 183/IV/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vyradenie majetku obce v súlade s predloženým návrhom v celkovej 

obstarávacej hodnote 10.132,97 €. 

 

 

 
V Seni,  08.09.2021 

Za správnosť: Mgr. Martina Horňáková 

 

 

 

 
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


