
      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 21. júna 2022 

 
Uznesenie č. 226/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 227/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 228/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022. 

 

Uznesenie č. 229/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného 

účtu obce za rok 2021.            

 

Uznesenie č. 230/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje záverečný účet obce Seňa a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.           

 

Uznesenie č. 231/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 s pozmeňujúcimi návrhmi.   

 

Uznesenie č. 232/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa na roky 2022 – 2030.            

 

Uznesenie č. 233/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti BE-SOFT a.s., 

Krakovská 2398/23, 040 01 Košice, IČO: 36191337, a to časti nebytových priestorov – trakt „B“, miestnosť č. 7 spolu 

s príslušenstvom v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – 

budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na 

pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, 

vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 

19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 544 EUR / mesačne z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, 

čím dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-

302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako 

poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených 

oblastiach. 

 

Uznesenie č. 234/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti DenTintin s.r.o., Letná 

29, 040 01 Košice, IČO: 52576931, a to časti nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť č. 4 spolu s príslušenstvom 

v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – budova/Centrum 

integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela 

KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie 

stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-

949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 357 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 

konkrétne, že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k 



splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 

uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu 

k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

Uznesenie č. 235/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti GynVITA s.r.o., 

Zbrojničná 8, 040 01 Košice, IČO: 35912120, a to časti nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť  

č. 3 spolu s prísl. v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – 

budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na 

pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, 

vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 

19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 139,50 EUR / mesačne (ako 

čiastočná úhrada nájomného vyplývajúca z doby prenájmu – jeden deň týždenne) z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 

konkrétne, že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k 

splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 

uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu 

k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

Uznesenie č. 236/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti VITALUX s.r.o., Pri 

jazdiarni 1010/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36587168, a to časti nebytových priestorov – trakt 

„A“, miestnosť č. 6 spolu s príslušenstvom v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste 

vlastníctva č. 820 ako dom – budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným 

číslom 341 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 

12.07.2021, vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym 

odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 145 EUR / 

mesačne (ako čiastočná úhrada nájomného vyplývajúca z doby prenájmu – jeden deň týždenne) z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

a to konkrétne, že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj 

k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-

344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo 

vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

Uznesenie č. 237/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti Mgr. Igor Grega, 

Pribinova 1, 053 11 Smižany, IČO: 40848876, a to časti nebytových priestorov – trakt „A“, miestnosť č. 1 spolu 

s príslušenstvom v stavbe nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – 

budova/Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na 

pozemku – parcela KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, 

vypracovaného na zameranie stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 

19.07.2021 pod č. G1-949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 448 EUR / mesačne z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, a to konkrétne, že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, 

čím dôjde aj k splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-

302021W835-344/2019 uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako 

poskytovateľom príspevku vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených 

oblastiach. 

 

Uznesenie č. 238/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prenechanie majetku Obce Seňa do nájmu spoločnosti Zdravie Seňa s.r.o., 

Seňa 341, 044 58 Seňa, IČO: 53938186, a to časti nebytových priestorov – trakt „B“ spolu s príslušenstvom v stavbe 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Seňa zapísanej na liste vlastníctva č. 820 ako dom – budova/Centrum 

integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“)  so súpisným číslom 341 postavenej na pozemku – parcela 

KN-C č. 292 zameranom podľa geometrického plánu č. 46/2021 zo dňa 12.07.2021, vypracovaného na zameranie 

stavby úradne overeného Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 19.07.2021 pod č. G1-



949/2021 o celkovej ploche 675 m2 na dobu neurčitú za nájomné 374 EUR / mesačne z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 

konkrétne, že nájomca bude na území obce poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce, čím dôjde aj k 

splneniu podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/046-Z-302021W835-344/2019 

uzavretej medzi obcou ako prijímateľom príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom príspevku vo vzťahu 

k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vymedzených oblastiach. 

 

Uznesenie č. 239/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prehodnotenie výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach ustanovených VZN č. 1/2022 na základe predložených 

žiadostí. 

 

Uznesenie č. 240/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy – zmluvu o zriadení vecného bremena na 

parcelách: 
- č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 56, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 531 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 57/1, registra „C“, záhrada, 1092 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/5, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 3040 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 90/6, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 1361 m2 zapísanej na LV č. 820; 

- č. 3508/9, registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie, 996 m2 zapísanej na LV č. 11001 

pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom Miškovecká 

6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 

 

Uznesenie č. 241/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje preplatenie kanalizačnej prípojky v celkovej sume vo výške 532,34 € pre 

pána Petra Parkánskeho, bytom Seňa 172, 044 58 Seňa.   

 

Uznesenie č. 242/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje odpredaj obecných nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce a to 

pozemok registra „C“ č. 403/3, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 43 m2 a pozemok registra „C“ č. 402/179, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, ostatná 

plocha o výmere 83 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Alexandra Koleszára, bytom Rosná 1, 040 01 Košice.            

 

Uznesenie č. 243/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje odpredaj obecných nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce a to 

pozemok registra „C“ č. 403/17, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 79 m2 a pozemok registra „C“ č. 402/178, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, ostatná 

plocha o výmere 7 m2 za sumu 20 € /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 

a udržiavania predmetných pozemkov žiadateľom a to pre pána Štefana Koleszára, bytom Rosná 1, 040 01 Košice.      

 

Uznesenie č. 244/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 

403/16, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2 za sumu 20 

€ /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Mariána Harbuľáka, bytom Obrancov Mieru 191/7, 040 01 Košice.            

 

Uznesenie č. 245/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 

403/15, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2 za sumu 20 

€ /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Pavla Teľmana a pani Editu Teľmanovú, bytom Seňa 667, 044 58 Seňa.         

 

Uznesenie č. 246/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce a to pozemok registra „C“ č. 

403/14, vedený na LV č. 11001 v katastrálnom území Seňa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 za sumu 20 

€ /m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania predmetných pozemkov 

žiadateľom a to pre pána Mariána Havrilu, bytom Čínska 2525/15, 040 01 Košice.             

Uznesenie č. 247/IV/2022 



Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje úhradu za odkúpenie odčleneného pozemku č. 58, registra „E“, orná pôda, 

1158 m2 zapísanej na LV č. 820; pre stavbu „Seňa – výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa 

ENERPRO, s.r.o. so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO: 44324600 podľa znaleckého posudku, ktorého 

zhotovenie zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. 

 

Uznesenie č. 248/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí jeden volebný obvod a počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva 9 na volebné obdobie 2022 – 2026 pre obec Seňa. 

 

Uznesenie č. 249/IV/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Seni určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Seňa plný pracovný úväzok – 100 %.   

 
V Seni,  06.07.2022 

Za správnosť: Mgr. Martina Horňáková 

 

 

 

 
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


