
      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 23. novembra 2021 

 
Uznesenie č. 184/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni schvaľuje prednesený program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

s pozmeňujúcim návrhom.  

 

 

Uznesenie č. 185/V/2021 

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

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 186/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni mení uznesenie č. 182/IV/2021 a to tak, že deň konania voľby hlavného kontrolóra obce 

sa presúva zo dňa 07.12.2021 na 23.11.2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.   

 

Uznesenie č. 187/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.7/2021.            

 

Uznesenie č. 188/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie Výročnú správu za rok 2020.          

    

Uznesenie č. 189/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

• predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v obci 

Seňa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej výške 125 233,68 €; 

• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov v sume 6 261,68 €; 

• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 190/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje: 

• predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu „Základná škola Seňa – zvýšenie energetickej 

účinnosti“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej výške 1012028,28 €; 

• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov v sume 50 601,414 €; 

• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 191/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o prenájme obecných pozemkov pre spoločnosť 

Quattro trade Agro s.r.o. o výmere 927,829 m2 za nájomné vo výške 90 € / ha na rok.  

 

Uznesenie č. 192/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prenájme nebytových priestorov 

obce v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti pre žiadateľa RS-TRADE s.r.o., so sídlom Alžbetina 55, 040 01 

Košice, zastúpená konateľom MUDr. Pavlom Rozprávkom, PhD., MBA.            

 

 



Uznesenie č. 193/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prenájme nebytových priestorov 

obce v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti pre žiadateľa Mgr. Igor Grega, so sídlom Pribinova 1, 053 11 

Smižany.              

 
Uznesenie č. 194/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prenájme nebytových priestorov 

obce v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti pre žiadateľa Zdravie Seňa s.r.o., so sídlom Seňa 341, 044 58 

Seňa.            
 

Uznesenie č. 195/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prenájme nebytových priestorov 

obce v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti pre žiadateľa DenTintin s.r.o., so sídlom Letná 29, 040 01 Košice, 

zastúpená konateľkou MDDr. Martinou Hricovou.            

 

Uznesenie č. 196/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prenájom obecného pozemku – parcelu registra „C“ č. 402/177 o výmere 

210 m2 evidovaný na LV č. 820, katastrálne územie Seňa pre pána Jozefa Biáka, bytom Seňa 562, 044 58 Seňa ako 

prípad hodný osobitného zreteľa za 1,20 €/m2  ročne na dobu 20 rokov z dôvodu riešenia dočasného bývania.             
 

Uznesenie č. 197/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 15.08.2007 čl.3, kde nájomca 

bude prenajímateľovi od 01.12.2021 platiť nájomné vo výške 140 € mesačne.             

 

Uznesenie č. 198/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI ukladá obecnému úradu zabezpečiť povolenie na odstránenie stavby so súpisným 

číslom 93, nachádzajúcej sa na parcele č. 428, katastrálne územie Seňa.    

 

Uznesenie č. 199/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, parcelu registra „C“ č. 600/6 – 

zastavaná plocha a nádvoria, katastrálne územie Seňa o výmere 94 m2 vedenú na LV č. 820 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa za cenu 10 €/m2 pre p. Martinu Kušnírovú, bytom Seňa 216, 044 58 Seňa z dôvodu vysporiadania 

pozemku, na ktorom je umiestnená časť murovaného oplotenia. 

      

Uznesenie č. 200/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI: 

• berie na vedomie posúdenie obsahu prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce v súlade 

s uznesením obecného zastupiteľstva; 

• volí v súlade s §18a ods.1 a ods.5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov Ing. Ladislava Nyulásziho do funkcie hlavného kontrolóra obce Seňa na funkčné obdobie  

od 01.01.2022 do 31.12.2027 s dňom nástupu do práce 01.01.2022. 

 

Uznesenie č. 201/V/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o prenájme obecných pozemkov č. 1468/100, 

1468/114, 1468/115, 1468/117 a 1468/125 pre pána Jaroslava Szaba, bytom Seňa 20, 044 58 Seňa o výmere 99,434 

m2  za nájomné vo výške 100 € / ha na rok.  

 

 
V Seni,  24.11.2021 

Za správnosť: Mgr. Martina Horňáková 

 

 

 

 
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


