
      Obec  S E Ň A, Seňa 200, 044 58 Seňa 
zastúpená starostkou obce Ing. Marcelou Gallovou 

 

                                                               

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva obce Seňa  

zo dňa 09. novembra 2017 

 

Uznesenie č. 102/V/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prednesený program rokovania. 

 

Uznesenie č. 103/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní schvaľuje návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.  

 

Uznesenie č. 104/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie výročnú správu obce za rok 

2016 a správu audítora k účtovnej závierke obce za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 105/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie monitorovaciu správu 

plnenia programov obce za I. polrok 2017. 
 

Uznesenie č. 106/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje rozpočtové opatrenie. 

 

Uznesenie č. 107/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje vyradenie obecného majetku 

v súlade s predloženým návrhom. 

 

Uznesenie č. 108/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje za predsedu likvidačnej komisie 

pána poslanca Jaroslava Szaba a za členov komisie pani Bc. Slávku Riganovú 

a pani Ruženu Vitkovú.   

 

Uznesenie č. 109/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zámenu pozemkov medzi Ing. 

Františkom Gubalom, nar. 28.05.1959, trvale bytom Seňa 520 a obcou Seňa 

z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa s pôvodnými parcelnými číslami 

597, diel 4, registra „C“ katastrálneho územia Seňa s výmerou 3 m
2
, parcela 

číslo 597, diel 3, registra „C“ katastrálneho územia Seňa s výmerou 48 m
2
, 

parcela 597, diel 2, registra „C“ katastrálneho územia Seňa s výmerou 18 m
2
, 



pozemok s parcelným číslom 595, diel 6, registra „C“ katastrálneho územia 

Seňa s výmerou 16 m
2
 za obec a zo strany p. Ing. Františka Gubalu o pozemky 

s pôvodnými parcelnými číslami 597, diel 12, registra „C“ katastrálneho územia 

Seňa s výmerou 60 m
2
  a 595, diel 5, registra „C“ katastrálneho územia Seňa 

s výmerou 26 m
2
. Predmetná zámena pozemkov sa schvaľuje bez akejkoľvek 

finančnej alebo vecnej náhrady.  

 

Uznesenie č. 110/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s geometrickým plánom č.21/2017 

zo dňa 10.04.2017 s parcelným číslom 520/3 registra „C“, druh pozemku ostatné 

plochy, vo výmere 86 m
2
, ktorý vznikol z pôvodnej parcely č. 520, registra „C“ 

vo vlastníctve obce katastrálneho územia Seňa pre pána Ladislava Teľmana, nar. 

05.01.1979, bytom Seňa 133 za cenu 10,-Eur/m
2
. 

 

Uznesenie č. 111/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie informáciu o pohľadávkach. 

 

Uznesenie č. 112/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje vyplatenie mimoriadnych odmien 

pre poslancov Obecného zastupiteľstva nasledovne: p. Langová 500,-Eur, p. 

Bárányová 300,-Eur, Ing. Čamaj 300,-Eur, p. Ficzere 300,-Eur, p. Hudák 300,-

Eur, p. Szabó 300,-Eur. 

 

Uznesenie č. 113/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa volí za prísediacu pre Okresný súd Košice – 

okolie na volebné obdobie 2018-2021 pani Martu Bárányovú. 

 

Uznesenie č. 114/V/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odpredaj majetku obce pozemku 

parcelné číslo 466/2 o výmere 5m
2
, katastrálne územie Seňa, pánovi Mikulášovi 

Horváthovi, trvale bytom Seňa 116 ako prevod z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, nakoľko na predmetnom pozemku stojí časť jeho rodinného domu. 

 

 

 
 

 

Za správnosť:  Mgr. Martina Vargová     

 

V Seni  13.11.2017 
          

                                                                                                              Ing. Marcela Gallová  

             starostka obce 


