
      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 28. novembra  2022 

 

 
Uznesenie č. 1/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Seni: 

A) B e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,  

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

B) K o n š t a t u j e, že  

1. Novozvolená starostka obce Seňa Ing. Marcela Gallová zložila  zákonom predpísaný sľub starostu 

obce. 

2. Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva obce Seňa:  

 

1. Silvia Langová 

2. Jaroslav Szabó 

3. Estera Čučková 

4. Bc. Ľudmila Pillárová 

5. Ing. Csaba Mitro 

6. Martin Limánek  

7. Mgr. Martin Bačenko 

8. Ing. Ondrej Kožej 

9. Július Domonkoš  

 

zložili  zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 

 

 

Uznesenie č. 2/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

 

Uznesenie č. 3/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI poveruje, aby poslanec Ing. Csaba Mitro zvolával a viedol zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona  

č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 4/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní  

a/ zriaďuje komisiu  pre ochranu verejného záujmu, 

b/ volí za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pani poslankyňu Ľudmilu Pillárovú, 

c/ volí za členov komisie pre ochranu verejného záujmu: 

- pána poslanca Ing. Ondreja Kožeja  

- pána poslanca Júliusa Domonkoša 

- pána poslanca Martina Limáneka 

 

Uznesenie č. 5/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje za sobášiacich pána poslanca Martina Limáneka a pani 

poslankyňu Silviu Langovú.  

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI berie na vedomie, že poverenou zastupovaním starostky obce vo volebnom období 

2022-2026 bude poslankyňa Silvia Langová ako dlhodobo uvoľnená zo zamestnania na výkon tejto funkcie.  

 

 

Uznesenie č.  7/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce SEŇA určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov plat starostke obce Seňa Ing. Marcele Gallovej s účinnosťou od 28.11.2022 podľa § 3 

ods. 1 zákona Národnej Rady SR č. 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

v znení neskorších predpisov zvýšený o 60 % podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s následnou valorizáciou podľa 

vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v Národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu SR.  

 

 

Uznesenie č.  8/I/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce 

z dôvodu skončenia funkčného obdobia. 
 

 

V Seni,  30.11.2022 

Za správnosť: Mgr. Denisa Vašková 

 

 

 
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


