
      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. júna 2019 

 

 
Uznesenie č. 46/VIII/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného 

zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 47/VIII/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje pozmeňujúci návrh v článku 5, bod 9, písmeno  

c) na odkúpenie pozemku výmery do 500 m
2 

umiestnením alebo rozlohou nevhodného  

na stavebný pozemok, ktorý má žiadateľ v dlhodobom užívaní (20 rokov a viac) alebo 

v susedstve.   

 
Uznesenie č. 48/VIII/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje pozmeňujúci návrh a to vyňatie textu „prevody 

hnuteľného majetku hodnoty do 3.500 € v článku 5, bode 9 písmena e) a vypustenie bodu 10 

v článku 5 a to „V prípade odpredaja pozemku formou osobitného zreteľa sa stanovuje 

jednotná cena 10 €/m
2
.   

 

Uznesenie č. 49/VIII/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje po prerokovaní VZN č. 1/2019 o zmene VZN obce 

Seňa č. 3/2011 „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ so schválenými pozmeňujúcimi 

pripomienkami. 
 

Uznesenie č. 50/VIII/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje pozmeňujúci návrh pri predmetnom VZN v § 7 

ohľadom uhrádzania réžie oddelene od ceny potravín v jednej sume a to 2 € mesačne. 

 

Uznesenie č. 51/VIII/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje po prerokovaní VZN č. 2/2019 o určení výšky 

finančných príspevkov spojených so stravovaním v školách a v školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Seňa so schválenou pozmeňujúcom pripomienkou.   

 

Uznesenie č. 52/VIII/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019 s pozmeňujúcim 

návrhom.       
 

Uznesenie č. 53/VIII/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2019.    



Uznesenie č. 54/VIII/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k návrhu záverečného účtu obce Seňa za rok 2018. 
 

Uznesenie č. 55/VIII/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Záverečný účet obce Seňa a celoročné hospodárenie 

za rok 2018.     
 

Uznesenie č. 56/VIII/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje kompenzáciu nákladov za vodovodnú a kanalizačnú 

prípojku vo výške 950,68 € pre pani Zuzanu Andrejovú, bytom Lomonosovova 8, 040 01 

Košice.  
 

Uznesenie č. 57/VIII/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje kompenzáciu nákladov za vodovodnú a kanalizačnú 

prípojku vo výške 1.193,24 € pre pani Evu Popovičovú, bytom Seňa 603, 044 58 Seňa. 

 

Uznesenie č. 58/VIII/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku vo 

vlastníctve obce č. parcely 237/2 na LV č. 820 v katastrálnom území Seňa o výmere 420 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie pre žiadateľku pani Máriu Juhásovú, trvale bytom 

Kechnec 134, 044 58 Kechnec ako prípad hodný osobitného zreteľa.       

 

Uznesenie č. 59/VIII/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje odčleniť parcelu č. 3532/21 o výmere 390 m

2 
od 

pôvodnej parcely č. 3532/1 zapísanej na liste vlastníctva č. 11001 obce Seňa na základe 

vypracovaného geometrického plánu č. 23/2019 zo dňa 31.05.2019 v katastrálnom území 

obce Seňa a vykonať zápis na Katastri nehnuteľností.        

 

 

 

V Seni  28.06.2019 

  

Za správnosť: Mgr. Martina Vargová 

 

 

                                                                                                            Ing. Marcela Gallová  

             starostka obce 


