
      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. decembra 2020 

 
Uznesenie č. 129/V/2020 

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

 

Uznesenie č. 130/V/2020 

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

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 131/V/2020 

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

obce na roky 2021 – 2023. 

 
Uznesenie č. 132/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI: 

a) schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na rok 2021; 

b) berie na vedomie rozpočty obce na roky 2022 a 2023 v súlade s návrhom.    

 

Uznesenie č. 133/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 10.  
 

Uznesenie č. 134/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI: 

a) súhlasí s uzatvorením Memoranda o spolupráci na príprave integrovanej územnej stratégie udržateľného 

mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice podľa predloženého návrhu (ďalej len “memorandum”); 

b) poveruje starostku obce na podpísanie memoranda s mestom Košice a susediacimi obcami, ktoré odsúhlasili 

uzatvorenie memoranda. 

 

Uznesenie č. 135/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI odročuje prerokovanie nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 522,43 € pre pani 

Danu Martonyikovú, vlastníka nehnuteľnosti so súpisným číslom 276, bytom Stálicova č. 5, 040 12 Košice z dôvodu 

rozdelenia výdavkov pre kanalizačnú a vodovodnú prípojku.   

 

Uznesenie č. 136/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 357 € pre pána Dávida 

Milistenfera, vlastníka nehnuteľnosti so súpisným číslom 279, bytom Wurmova 1, 040 01 Košice.    

 

Uznesenie č. 137/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI odročuje odpredaj obecného pozemku novovytvorenej parcely č. 600/6 v zmysle GP 

020/2020, katastrálne územie Seňa pre žiadateľku Martinu Kušnírovú, 044 58 Seňa 216.   

 

Uznesenie č. 138/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov rozsah zmien rozpočtu obce Seňa, ktoré môže vykonať starosta obce pri ostatných 

finančných prostriedkov v maximálnej výške 6000 € pri zmenách v rámci jednotlivých položiek platného rozpočtu 

obce Seňa. 

Uznesenie č. 139/V/2020 

Obecné zastupiteľstvo v SENI neschvaľuje navýšenie platu pre starostku obce Ing. Marcelu Gallovú o 60 %  

od obdobia 01.01.2021. 
 

 

V Seni  14.12.2020 

Za správnosť: Mgr. Martina Horňáková                                                                  Ing. Marcela Gallová 

                                                        starostka obce 


