
      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 14. decembra 2022 

 

 
Uznesenie č. 9/II/2022   

Obecné zastupiteľstvo  konštatuje, že  novozvolený poslanec Obecného zastupiteľstva obce Seňa Ing. Štefan Puzder 

zložil  zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 10/II/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 11/II/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 12/II/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7/2022.   

 

Uznesenie č. 13/II/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 

 

Uznesenie č. 14/II/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní  

a) zriaďuje na volebné obdobie 2022 až 2026 nasledovné komisie a určuje náplň práce ich činnosti: 

 

1. Komisiu pre kultúru, rozvoj a propagáciu,  

2. Komisiu pre šport, športové a voľnočasové aktivity. 

 

b) volí za predsedu komisie pre kultúru, rozvoj a propagáciu pani poslankyňu Silviu Langovú a za členov 

komisie:  

- Petronelu Ficzere,  

- Mgr. Martinu Horňákovú, 

- Bc. Ľudmilu Pillárovú, 

- Mgr. Anikó Szakálovú,    

- Esteru Čučkovú 

 

c) volí za predsedu komisie pre šport, športové a voľnočasové aktivity pána poslanca Júliusa Domonkoša a za 

členov komisie:  

- Matúša Budu 

- Mariána Čonku,  

- Pavla Dubeckého, 

- Gabriela Ficzere, 

- Júliusa Ficzere,  

- Ľubomíra Chripka, 

 

Uznesenie č. 15/II/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní:  

 

a) odvoláva členov Rady školy pri  Materskej škole  

- Mgr. Katarínu Domonkošovú  

- Ing. Štefana Čamaja 

b) odvoláva člena Rady školy pri Základnej škole  

- p. Jozefa Hudáka 



c) deleguje za členov Rady školy pri  Materskej škole 

- Mgr. Gabrielu Horňákovú  

- Ing. Antóniu Sekerákovú  

d) deleguje za člena Rady školy pri  Základnej škole 

- Mgr. Valériu Čomovú   

 

Uznesenie č. 16/II/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní schvaľuje  Zásady odmeňovania poslancov s pozmeňujúcim 

návrhom. 

 

Uznesenie č. 17/II/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

Uznesenie č. 18/II/2022 

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje VZN č. 3/2022 o miestnych daniach s pozmeňujúcim 

návrhom. 

 

Uznesenie č.19/II/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje VZN obce Seňa č. 4/2022 o určení výšky finančných 

prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a školských zariadeniach,  ktorých zriaďovateľom je obec Seňa.  

 

Uznesenie č. 20/II/2022 

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje VZN obce Seňa č. 5/2022 o úhradách za poskytované služby 

obcou Seňa s pozmeňujúcimi návrhmi. 

 

Uznesenie č. 21/II/2022 Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje prevádzkový poriadok Kultúrneho 

domu v obci Seňa. 

 

Uznesenie č. 22/II/2022 Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje úhradu nákladov za kanalizačnú 

prípojku vo výške 564,26 € pre žiadateľku JUDr. Máriu Verebovú, rod. Juraševskú, bytom Kechnec 152.   

 

Uznesenie č. 23/II/2022 Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje zámer prenájmu časti obecného 

pozemku č. parcely 147/2 vedenej na LV č. 820 katastrálne územie Seňa za účelom skladových priestorov pre 

žiadateľku pani Máriu Vitkovú, bytom Kechnec 207.   

 

Uznesenie č. 24/II/2022 Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje zámer odpredaja novovytvorených 

parciel č.148/2 a 148/3 podľa geometrického plánu č. 432/2022 zo dňa 07.11.2022 vedený na LV č. 820  katastrálne 

územie Seňa ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania pozemkov žiadateľky Marty 

Juhásovej, bytom Seňa č. 392. 

 

 

 

 
 

V Seni,  16.12.2022 

Za správnosť: Mgr. Denisa Vašková 

 

 

 
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


