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

zastúpená starostkou obce Ing. Marcelou Gallovou 
 

 

                                                       
 

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva obce Seňa  

zo dňa 19. júna 2018 

 

 

 

Uznesenie č. 139/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania 

Obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 140/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje príspevok vo výške 26 700,-Eur  

na spolufinancovanie projektu – Multifunkčné ihrisko v Základnej škole, Seňa 

507. 

 

Uznesenie č. 141/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2018 

v súlade s návrhom. 
 

Uznesenie č. 142/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2018 v súlade s návrhom.   

  

Uznesenie č. 143/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 144/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad; 

b) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 

103.834,08,-Eur do rezervného fondu obce. 

 

Uznesenie č. 145/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje využívanie asfaltovej plochy  

za Kultúrnym domom za účelom prevádzkovania motoškoly za úhradu 10,-Eur 



za deň používania na predmetné účely pre pána Ľuboša Bražinu.     

 

Uznesenie č. 146/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vykonanie úkonov pre odstránenie 

stavby „Jasle, práčovňa“ na parcele č. 300/1 z dôvodu nevyhovujúceho stavu, 

rozpadávania sa, zamočenia a všeobecného ohrozenia poškodením stavby jej 

vekom a poveternostnými vplyvmi. Uvoľnený pozemok bude následne 

predmetom projektového zámeru vybudovania „Denného stacionára“  

pre 12 osôb.   
 

Uznesenie č. 147/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vykonanie úkonov pre odstránenie 

stavby „Fedákov dom“ na parcele č. 41 v katastrálnom území Seňa z dôvodu 

nevyhovujúceho stavu, rozpadávania sa, zamočenia a všeobecného ohrozenia 

poškodením stavby jej vekom a poveternostnými vplyvmi. Následne bude 

uvoľnený pozemok predmetom budúceho plánovaného projektového zámeru, 

ktorý zatiaľ nie je presne špecifikovaný. 
 
Uznesenie č. 148/V/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

a) predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Zriadenie 

denného stacionára v obci Seňa realizovaného v rámci výzvy č. IROP-

PO2-SC211-PZ-2018-6, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom obce a platným programom rozvoja obce na parcele č. 300/1 

v katastrálnom území Seňa; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, t.j. 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
 

 

 

 
Za správnosť:  Mgr. Martina Vargová 

 

V Seni  25.06.2018 

 

          

                                                                                                              Ing. Marcela Gallová  

             starostka obce 


