
      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 09. mája 2019 

 
Uznesenie č. 32/VI/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného 

zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 33/VI/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Seňa v zmysle  

§ 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a § 15 ods. 1 písm. b) zákona NRSR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov.  

 
Uznesenie č. 34/VI/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje za veliteľa „Dobrovoľného hasičského zboru obce 

Seňa“ p. Pavla Sedláka, bytom Belža 140, profesionálny hasič – U.S.Steel Košice. 

  

Uznesenie č. 35/VI/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe výzvy číslo  

V.P HaZZ 2019 na rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy nebytových priestorov 

obce na Hasičskú zbrojnicu. 

 

Uznesenie č. 36/VI/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje:  

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Zriadenie Denného stacionára v obci Seňa“ realizovaného v rámci výzvy  

č. IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

obce a platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške 21.233,77 € (t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu); 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.     

 

Uznesenie č. 37/VI/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 

programu Ľudské zdroje, kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC613-217-3 s názvom 

„Komunitné centrum Maratón v obci Seňa“, pričom ciele projektu sú v súlade 

s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce; 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu; 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 



medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.      

 

Uznesenie č. 38/VI/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI odporúča akceptovať ponúknutú výšku nájomného zo strany 

nájomcu v priestoroch ambulancie všeobecného lekára zdravotného strediska po dobu 

jedného roka od podpísania nájomnej zmluvy.     
 

Uznesenie č. 39/VI/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje členov komisie pre kultúru, rozvoj a propagáciu 

v nasledovnom zložení Petronela Ficzere, Ľudmila Pillárová, Mgr. Anikó Szakálová,  

Mgr. Martina Vargová.  

 

Uznesenie č. 40/VI/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje starostke obce paušálnu náhradu za používanie 

súkromného mobilného telefónu vo výške 50 € mesačne od 01.05.2019.    

 

Uznesenie č. 41/VI/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI neschvaľuje zástupkyni starostky obce paušálnu náhradu  

za používanie súkromného mobilného telefónu vo výške 50 € mesačne od 01.05.2019   

 

Uznesenie č. 42/VI/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI mení a dopĺňa uznesenie č. 117/VI/2017 zo dňa  

07. decembra 2017 nasledovne: predaj obecného majetku – verejného vodovodu 

v katastrálnom území obce Seňa, pozostávajúceho z týchto objektov: 

a) vodovodný rad 1 s celkovou dĺžkou 869,50 m sa mení na 872,70 m, 

b) vodovodný rad 1-2 s celkovou dĺžkou 275,52 m sa mení na 249,2 m, 

c) vodovodný rad 1-2-1 s celkovou dĺžkou 59,74 m sa mení na 56,2 m, 

d) vodovodný rad 1- 3 s celkovou dĺžkou 639,35 m sa mení na 693,00 m,  

e) vodovodný rad 1-3-1 s celkovou dĺžkou 47,15 m sa mení na 150,20 m, 

f) vodovodný rad 1-5 s celkovou dĺžkou 94,00 m sa mení na 112,00 m, 

g) vodovodný rad 2-1 sa dopĺňa s celkovou dĺžkou 82,91 m, 

h) vodovodný rad 2-1-3 s celkovou dĺžkou 304,40 m (nezmenené),  

i) vodovodný rad 2-1-3-1 s celkovou dĺžkou 163,90 m (nezmenené),  

j) vodovodný rad 2-2 s celkovou dĺžkou 449,30 m sa mení na 449,03 m,  

k) vodovodný rad 2-3 s celkovou dĺžkou 297,34 m (nezmenené),  

l) vodovodný rad 2-3-3 s celkovou dĺžkou 94,00 m sa mení na 144,10 m,  

m) vodovodný rad 2-4 s celkovou dĺžkou 859,60 m sa mení na 761,57 m,  

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

o) vodovodný rad 2-4-2-1 s celkovou dĺžkou 87,56 m sa mení na 87,58 m.   
 

Uznesenie č. 43/VI/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prenájom podkrovných nebytových priestorov 

v Dome služieb formou Verejnej obchodnej súťaže za 1 €/ m
2 

na mesiac.   

 

V Seni  13.05.2019 

  

Za správnosť: Mgr. Martina Vargová 

 

                                                                                                            Ing. Marcela Gallová  

             starostka obce 


