
      Obec  S E Ň A, Seňa 200, 044 58 Seňa 
zastúpená starostkou obce Ing. Marcelou Gallovou 

 

Výpis uznesení Obecného zastupiteľstva obce Seňa  

zo dňa 03. septembra 2015 

 

Uznesenie č. 42/V/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

a) schvaľuje program zasadnutia OZ; 

b) určuje za overovateľov zápisnice: Silvia Langová a JUDr. Marta 

Probalová. 

 

Uznesenie č. 43/V/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  po prerokovaní a doplnení pozmeňujúcich 

návrhov schvaľuje VZN č. 6/2015 o zmene a doplnení VZN obce Seňa č. 

2/2008. 

 

Uznesenie č. 44/V/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa po prerokovaní schvaľuje predaj parcely 517/2 

o výmere 83 m2 v sume 10,-Eur/1m2 p. Anne Poškrobovej ako prípad hodný 

osobitného zreteľa vzhľadom na dlhodobé užívanie. 

 

Uznesenie č. 45/V/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa  schvaľuje predaj parcely 1468/93 o výmere 

255 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Uznesenie č. 46/V/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje odkúpenie parcely č. 491/1 

o výmere 788 m2, parcely č. 491/2 o výmere 158 m2 a parcely č.. 492 o výmere 

446 m2 v podiele 1/78 od p. Jaroslava Guľáša, bytom Prakovce a v podiele 1/78 

p. Márie Horváthovej, bytom Valaliky a to v sume 10,-Eur/1m2 pre účely obce 

Seňa. Zápis do katastra nehnuteľností hradí predávajúci. 

 

Uznesenie č. 47/V/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje: 

a) vstup do obce Seňa do občianskeho združenia Miestna akčná skupina 

Hornád – Slanské Vrchy, o.z.; 

b) vstup obce Seňa do územia Miestnej akčnej skupiny Hornád – Slanské 

vrhy, o.z. 

 

Uznesenie č. 48/V/2015 



Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2015. 

 

Uznesenie č. 49/V/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje Program rozvoja obce. 

 

Uznesenie č. 50/V/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa: 

I. určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Seňa v rozsahu 4 

hodín týždenne; 

II. vyhlasuje v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia hlavného 

kontrolóra obce k 31.12.2015 v súlade s paragrafom 18a, ods. 2 zákona 

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

deň konania voľby hlavného kontrolóra na 01.12.2015 na zasadnutí OZ 

obce Seňa; 

III. ustanovuje  

a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce seňa v zmysle 

p. 18a, ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov verejným hlasovaním poslancov OZ 

obce Seňa; 

b) náležitosti prihlášky – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, TP, 

kontaktný údaj, údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

doložených fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom 

vzdelaní, profesijný životopis, výpis z registra trestov nie starší ako 

3 mesiace alebo jeho úradne overenú fotokópiu; 

c) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci; 

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu okrem celkových 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci.  

 

Uznesenie č. 52/V/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje monitorovaciu správu k 30.06.2015 

bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 53/V/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Seňa schvaľuje započítanie pohľadávok s nájomcom 

Tomášom Kážmerom v sume 426,73,-Eur z dôvodu vzniknutého havarijného 

stavu – vytopenie prenajatých priestorov z dôvodu nefunkčných odkvapových 

zvodov. 
 

Za správnosť:  Jana Poškrobová    

                                                                                                            Ing. Marcela Gallová  

             starostka obce 


