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

zastúpená starostkou obce Ing. Marcelou Gallovou 
 

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva obce Seňa  

zo dňa 15. augusta 2018 

 

 

Uznesenie č. 154/VII/2018 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje program rokovania zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 155/VII/2018 
Obecné zastupiteľstvo v SENI: 

a) určuje v súlade s §11 ods. 4 písmena i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 

rokov 2018 až 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Seňa na plný úväzok; 

b) určuje v súlade s §11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990  

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie rokov 2018 až 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Seňa 

v počte 9; 

c) určuje v obci Seňa jeden volebný obvod na celé volebné obdobie rokov 2018  

až 2022.  

 

Uznesenie č. 156/VII/2018 
Obecné zastupiteľstvo v SENI: 

a) schvaľuje pánovi Štefanovi Kolivoškovi, Seňa 322 kompenzáciu nákladov  

za kanalizačnú prípojku vo výške 431,-Eur; 

b) schvaľuje pánovi Petrovi Kapolkovi, bytom Ladožská 4, Košice kompenzáciu 

nákladov za vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre novostavbu v obci  Seňa vo výške 

743,12,-Eur.   

   

Uznesenie č. 157/VII/2018 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje audítorku Ing. Máriu Pochovú na vykonanie 

zákonného auditu za rok 2017.  

 

Uznesenie č. 158/VII/2018 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2018.  

 

Uznesenie č. 159/VII/2018 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odmenu pre pani Silviu Langovú, zástupkyňu 

starostky obce vo výške 3.000,-Eur za participovanie pri príprave a realizácií projektov 

získaných z európskych štrukturálnych fondov a dotácií Úradu vlády SR a ministerstiev SR 

vo volebnom období 2015 - 2018.  

 

 



Uznesenie č. 160/VII/2018 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Ing. Marcele Gallovej, starostke obce, navýšenie 

platu o 60 %s účinnosťou od 01.08.2018 za prípravu a realizáciu projektov získaných 

z európskych štrukturálnych fondov a dotácií Úradu vlády SR a ministerstiev SR  

vo volebnom období 2015 - 2018.  

 

Uznesenie č. 161/VII/2018 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje dlžníkovi Mgr. Igorovi Gregovi uhradiť svoj dlh 

v predĺženom termíne, a to do 07/2019 v mesačnej sume 332,50,-Eur,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Seni  20.08.2018    

 

 

 

                                                                                                              Ing. Marcela Gallová  

             starostka obce 


