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

zastúpená starostkou obce Ing. Marcelou Gallovou 
 

 

                                                       
 

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva obce Seňa  

zo dňa 23. februára 2018 

 

 

Uznesenie č. 120/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prednesený program rokovania 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 121/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje plán zasadnutí obecného 

zastupiteľstva na rok 2018 podľa predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 122/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní berie na vedomie správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 123/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní berie na vedomie odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky  

2018 - 2020. 

 

Uznesenie č. 124/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

a) schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na rok 2018 s predloženými 

zmenami; 

b) berie na vedomie rozpočty obce na roky 2019 a 2020 v súlade s návrhom. 

 

Uznesenie č. 125/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní schvaľuje zmluvu o prevode 

vlastníckeho práva pre obec Seňa k nehnuteľnostiam Národnej diaľničnej 

spoločnosti č. ZIO/0442/30800/0896/2017: 

a) prevodca NDS, a.s. na základe zákona o pozemných komunikáciách 

odovzdáva bezodplatne nadobúdateľovi obci Seňa pozemky stavby R4 – 

Košice Milhosť, pričom predmetom prevodu sú stavebné objekty – poľná 

cesta v km 7,0 R4 podľa GP č. 318/2013, poľná cesta v km 8,7 R4 podľa 



GP č. 649/2012 a poľná cesta v km 9,6 R4 podľa GP č. 650/2012; 

b) celková výmera prevádzaných pozemkov je 21 387 m
2  

v účtovnej 

hodnote 12,44,-Eur/m
2
 podľa znaleckého posudku č. 39/217 

vypracovaným Ing. Martinom Vagašom. 

 

Uznesenie č. 126/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa neschvaľuje žiadosť o odpustenie nájmu MaVi 

SK, spol. s.r.o. – pekáreň v požadovanom rozsahu. 

 

Uznesenie č. 127/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje prenájom nebytových priestorov 

obce Seňa č. 199 a Seňa č. 201 formou verejnej obchodnej súťaže.  

 

Uznesenie č. 128/I/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje zámer zámeny pozemkov parciel č. 

405/6, 405/2 a 3572/1 vo výmere 10 m
2 

medzi spoločnosťou A-Z ISZA, s.r.o. 

a obcou Seňa, ktoré budú predmetom zámennej zmluvy ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia reálneho stavu hraníc pozemkov.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za správnosť:  Mgr. Martina Vargová     

 

V Seni  28.02.2018 

 

      

          

                                                                                                              Ing. Marcela Gallová  

             starostka obce 


