
      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 20. októbra  2022 

 

 
 

Uznesenie č. 256VI/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 257/VI/2022  

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

obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 258/VI/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č. 6/2022.   

 

Uznesenie č. 259/VI/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Seňa za rok 2021.          

 

Uznesenie  č.  260/VI/2022   
Obecné  zastupiteľstvo  v SENI  po  prerokovaní  schvaľuje Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu 

obce Seňa k 30.6.2022.  

 

 

Uznesenie  č.  261 /VI/2022  

Obecné zastupiteľstvo  v Seni schvaľuje prenájom obecných pozemkov na poľnohospodárske využívanie uvedených 

v prílohe číslo 1 tejto nájomnej zmluvy pre žiadateľa spoločnosť QUATTRO trade AGRO s.r.o. , Šafárikova 71, 048 

01 Rožňava, IČO:36 190 012 o výmere 923 904 m2  za ročné nájomné vo výške 90,- €  za 1 hektár.  

 

Uznesenie  č.  262 /VI/2022  

Obecné zastupiteľstvo  v Seni schvaľuje prenájom obecných pozemkov na poľnohospodárske využívanie a to 

parcelné čísla 1468/100, 1468/114, 1468/117 a 1468/125 pre samostatne hospodáriaceho roľníka  pána Jaroslava 

Szaba, bytom Seňa 20, 044 58 Seňa o celkovej výmere 72 217 m2  za ročné nájomné vo výške 100,- €  za 1 hektár.  

 

Uznesenie č. 263/VI/2022 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje  prerozdelenie a zámenu pozemkov medzi účastníkom  

v 1. rade obcou Seňa, IČO:00324698, zastúpenou starostkou obce Ing. Marcelou Gallovou  a účastníkom v 2. rade p. 

Mariánom Gluškom nar. 19.1.1973, trvale bytom Gavlovičova 583/6, Košice – Barca v súlade s článkom II. zmluvy 

o prerozdelení a zámene pozemkov. Účastník v 2. rade  pán Marián Gluškov zaplatí účastníkovi v 1.rade Obci Seňa 

20,- € za 1 m2 , celkovo (102 m2 x 20,- €)  2040,- €. 

 

Uznesenie č. 264/VI/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky obce 

Seňa a overenia konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2021. 
 

 

V Seni,  24.10.2022 

Za správnosť: Mgr. Denisa Vašková 

 

 

 
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


