
      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 30. augusta 2022 

 

 
 

Uznesenie č. 250/V/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 251/V/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa berie na vedomie kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 252/V/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje  VZN č. 2/2022 o zmene a doplnení VZN obce Seňa č. 

1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov 

spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Seňa v súlade 

s predloženým návrhom.  

 

Uznesenie č. 253/V/2022  

Obecné zastupiteľstvo v SENI po prerokovaní schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2022.   

 

Uznesenie  č.  254 /V/2022   

Obecné  zastupiteľstvo  v SENI  po  prerokovaní  schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy na 

odkúpenie odčleneného pozemku č. 58, registra „E“, orná pôda, 1158 m2 zapísanej na LV č. 820 pre stavbu „Seňa – 

výmena TS0325-0004 Seňa, úprava VN, NN“ žiadateľa ENERPRO, s.r.o. so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, 

IČO: 44324600 podľa znaleckého posudku, ktorého zhotovenie zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. 

 

Uznesenie  č.  255 /V/2022  

Obecné zastupiteľstvo  v Seni schvaľuje vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa § 69 

odst. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a taktiež ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 30 % príspevku, čo činí 298,68 € (30% z 

čiastky 995,60 €, ktorú jej rozhodnutím poskytlo Centrum pre deti a rodiny Dobšiná), peňažnou formou vyplatený 

jednorazovo na účet SK60 0900 0000 0051 7737 5572 pre Virgíniu Janovú  nar. 16.04.2003, trvale bytom Seňa 102. 

 

 

 
 
V Seni,  02.09.2022 

Za správnosť: Mgr. Denisa Vašková 

 

 

 

 
                                                          

             Ing. Marcela Gallová 

                                                    starostka obce 


