
      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 27. februára 2019 

 

 

Uznesenie č. 22/V/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje prednesený program rokovania Obecného 

zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 23/V/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2018.. 

 

Uznesenie č. 24/V/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021.   

 

Uznesenie č. 25/V/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje rozpočet obce a jeho programy na roky 2019 – 2021 

v súlade s návrhom. 

 

Uznesenie č. 26/V/2019 
Obecné zastupiteľstvo v SENI ruší uznesenie č. 69/VII/2015 zo dňa 14.12.2015 o zásadách 

odmeňovania poslancov. 

 

Uznesenie č. 27/V/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov. 

 

Uznesenie č. 28/V/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Program odpadového hospodárstva.  

 

Uznesenie č. 29/V/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje doplnenie rokovacieho poriadku obce Seňa: 

- §11 ods. 4 nahradiť textom „Materiály rozpošle starosta všetkým poslancom najneskôr 

7 dní pred plánovaným zasadnutím na ich elektronické poštové adresy. V prípade 

mimoriadneho zasadnutia sa tento termín môže skrátiť na 48 hodín.“ 

- v §16 ods. 1 textom „Ak je obecné zastupiteľstvo konané v pracovný deň, stanoví sa 

čas konania zasadnutia najskôr na 17:00 hod.“ 

- v §16 doplnenie nového odstavca č. 6 s textom: „Starosta zabezpečí informovanie 

občanov o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva minimálne 3 kalendárne dni 



pred ich konaním vyhlásením v obecnom rozhlase a umiestnením informácie na 

webovej stránke obce v časti Úvodná stránka." 

- poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní vopred oznámiť svoju účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 48 hodín pred plánovaným zasadnutím starostke obce a to 

akýmkoľvek spôsobom. 

 

Uznesenie č. 30/V/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje členov finančnej komisie v nasledovnom zložení: 

Dana Figmiková, Marta Buhlová, Marta Murová. 

 

Uznesenie č. 31/V/2019  
Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje členov komisie pre šport a voľnočasové aktivity 

v nasledovnom zložení: Marián Čonka, Róbert Spišák, Róbert Harbuľák, Pavol Dubecký. 

 

 

 

 
 

 

V Seni  04.03.2019 

  

Za správnosť: Mgr. Martina Vargová 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Marcela Gallová  

             starostka obce 


