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

zastúpená starostkou obce Ing. Marcelou Gallovou 
 

 

                                                       
 

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva obce Seňa  

zo dňa 07. decembra 2017 

 

 

Uznesenie č. 115/VI/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prednesený program rokovania. 

 

Uznesenie č. 116/VI/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje rozpočtové opatrenie. 

 

Uznesenie č. 117/VI/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje: 

a) predaj obecného majetku – verejného vodovodu v katastrálnom území 

obce Seňa, pozostávajúceho z týchto objektov: 

a) vodovodný rad 1 s celkovou dĺžkou 869,50 m, 

b) vodovodný rad 1-2 s celkovou dĺžkou 275,52 m, 

c) vodovodný rad 1-2-1 s celkovou dĺžkou 59,74 m, 

d) vodovodný rad 1- 3 s celkovou dĺžkou 639,35 m,  

e) vodovodný rad 1-3-1 s celkovou dĺžkou 47,15 m, 

f) vodovodný rad 1-5 s celkovou dĺžkou 94,00 m, 

g) vodovodný rad 2-1-3 s celkovou dĺžkou 304,40 m,  

h) vodovodný rad 2-1-3-1 s celkovou dĺžkou 163,90 m,  

i) vodovodný rad 2-2 s celkovou dĺžkou 449,30 m,  

j) vodovodný rad 2-3 s celkovou dĺžkou 297,34 m,  

k) vodovodný rad 2-3-3 s celkovou dĺžkou 94,00 m,  

l) vodovodný rad 2-4 s celkovou dĺžkou 859,60 m,  

m) vodovodný rad 2-4-2 s celkovou dĺžkou 163,53 m, 

n) vodovodný rad 2-4-2-1 s celkovou dĺžkou 87,56 m, 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, Košice, IČO: 

36570460 za cenu 1 € ako prípad hodný osobitného zreteľa z týchto dôvodov: 

o dlhodobého neekonomického prevádzkovania predmetnej stavby 

vzhľadom na zastaralé existujúce potrubie a prípojky a ich rastúcu 

poruchovosť, 

o nadmerného finančného dotovania verejného vodovodu z rozpočtu obce 

z dôvodu strát na jednotlivých vodovodných vetvách,   



o nedostatočných odborných, technických a personálnych skúseností na 

výkon prevádzkovania   vodnej stavby, 

o nedostatku finančných prostriedkov na dobudovanie a prevádzkovanie 

verejného vodovodu,  

o absencie kvalifikovaného a odborne spôsobilého personálu, technického 

vybavenia a zariadenia na opravu a údržbu existujúceho verejného 

vodovodu,  

o odstránenia administratívno - právnej agendy súvisiacej 

s prevádzkovaním verejného vodovodu, 

 

b) kúpnu zmluvu odpredaja obecného majetku – verejného vodovodu 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, 

Košice, IČO: 36570460 vo vyššie uvedenom  rozsahu.  
 

 

Uznesenie č. 118/VI/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpísanie pohľadávky v účtovnej 

evidencií vo výške 5.751,71 € – Eriky Biákovej voči obci Seňa, nakoľko 

predmetná pohľadávka je nevymožiteľná z dôvodu bezvýsledného vymáhania.  

 

Uznesenie č. 119/VI/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpísanie pohľadávky v účtovnej 

evidencií vo výške 889  € – Martina Károly voči obci Seňa, nakoľko predmetná 

pohľadávka je nevymožiteľná z dôvodu bezvýsledného vymáhania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za správnosť:  Mgr. Martina Vargová     

 

V Seni  11.12.2017 

 

      

          

                                                                                                              Ing. Marcela Gallová  

             starostka obce 


