
      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 26. mája 2021 

 

 
Uznesenie č. 157/III/2021 

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

 

 

Uznesenie č. 158/III/2021 

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

zastupiteľstva. 

 

 
Uznesenie č. 159/III/2021 

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

 

 

Uznesenie č. 160/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného 

účtu obce za rok 2020.     

    

 

Uznesenie č. 161/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje  Záverečný účet obce za rok 2020.      

    

 

Uznesenie č. 162/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

 

Uznesenie č. 163/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zámer pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Seňa na roky 2021 – 2027.   

 

 

Uznesenie č. 164/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje:  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65“, 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 oprávnených 

výdavkov 260.739,51 €; 

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

oprávnených výdavkov v sume 13.036,98 €; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

 

Uznesenie č. 165/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie návrh vybudovania Zariadenia pre seniorov v obci Seňa a poveruje 

Obecný úrad k vypracovaniu znaleckého posudku a geometrického plánu pre prípadný odpredaj pozemkov výlučne 

pre účel vybudovania Zariadenia pre seniorov v obci.          



 

Uznesenie č. 166/III/2021 

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

parcely, pozemku registra „C“ č. 403/3 – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 11001, katastrálne územie 

Seňa vo vlastníctve obce.   

 
 

Uznesenie č. 167/III/2021 

Obecné zastupiteľstvo v SENI odporúča Obecnému úradu pripraviť podklady k založeniu obchodnej spoločnosti 

s ručeným obmedzením obcou Seňa.    

 
 

 

V Seni  31.05.2021 

Za správnosť: Mgr. Martina Horňáková 

 

 

 

 
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


