
      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 25. marca 2021 

 

 
Uznesenie č. 144/II/2021 

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

 

Uznesenie č. 145/II/2021 

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

zastupiteľstva. 

 
Uznesenie č. 146/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Seni berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 147/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.       

 

Uznesenie č. 148/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI zrušuje  uznesenie obecného zastupiteľstva č. 76/XI/2019 prijatého dňa 15. novembra 

2019.        

 

Uznesenie č. 149/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odkúpenie novovytvorených pozemkov s parcelným číslom 128/5 o výmere 

92 m2, zastavaná plocha a nádvorie a s parcelným číslom 128/6 o výmere 45 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktoré 

vznikli oddelením z pozemku parcelné číslo 128/1 o výmere 672 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“ 

zapísanej v katastri nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 712, katastrálne územie Seňa vo vlastníctve Slovenskej pošty 

a.s. na základe Geometrického plánu č. 50/2019 zo dňa 06.11.2019, ktorý bol úradne overený dňa 12.11.2019 pod 

číslom 1501/2019 za súhrnnú cenu 1.958 €.        

 

Uznesenie č. 150/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI odporúča vypracovať geometrický plán na odčlenenie časti pozemkov od pôvodných 

parciel registra „C“ č. 366/6 a 364/2, vedené na LV č. 820, katastrálne územie Seňa vo vlastníctve obce.        

 

Uznesenie č. 151/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI odporúča vypracovať geometrický plán na odčlenenie časti pozemku od pôvodnej 

parcely, pozemku registra „E“ č. 402 – trvalý trávnatý porast, vedený na LV č. 820, katastrálne územie Seňa  

vo vlastníctve obce.        

 

Uznesenie č. 152/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje refundáciu nákladov za kanalizačnú prípojku pre žiadateľa jednej 

nehnuteľnosti, ktorú si bude žiadateľ realizovať svojpomocne, maximálne do výšky 1.000 €.         

 

Uznesenie č. 153/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje refundáciu nákladov za kanalizačnú prípojku vo výške 630,97 € pre pani 

Máriu Špišákovú, bytom Seňa 57, 044 58 Seňa.          
 

Uznesenie č. 154/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku odčleneného od pôvodnej parcely  

č. 93/21 vo vlastníctve obce označeného ako diel 1 vo výmere 41 m2 v súlade s geometrickým plánom č. 24/2020  

zo dňa 17.09.2020, ktorý sa predajom pričlení k pozemku kupujúcich Pavla Buhlu a manželky Marty Buhlovej,  

rod. Revákovej, bytom Seňa 539, s parcelným číslom 93/38, v katastrálnom území obce Seňa za súhrnnú cenu 1 €. 

 



Uznesenie č. 155/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odpísanie nevymožiteľných pohľadávok pre spoločnosti A.M.A.N.A. s.r.o. 

vo výške 1.682,05 €, SETTIS, s.r.o. vo výške 2.687,20 € a PONT s.r.o. vo výške 663,78 € podľa priloženého rozpisu.   

 

Uznesenie č. 156/II/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje vyradenie zmarených investícií na účte 041 a 042 – Obstaranie nehmotného 

a hmotného majetku v celkovej výške 52.655,11 € podľa priloženého rozpisu.    

 
 

 

V Seni  30.03.2021 

Za správnosť: Mgr. Martina Horňáková 

 

 

 

 
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


