
UZNESENIE Č. 1/2019 

 

Z 1. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SENOHRAD, 

 

ktoré sa konalo dňa 07.02.2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo     v      S e n o h r a d e 
 

 

na svojom 1. riadnom zasadnutí v roku 2019 prerokovalo: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo     v      S e n o h r a d e 
 

 

A. schvaľuje 

1. program zasadnutia OZ 

2. návrhovú komisiu v zložení p. Mgr. Erika Turanová a Milan Drozdy 

3. doplnenie členov z radov občanov do Komisie kultúrnej, pre mládež a šport – Ing. 

Martinu Oremovú, Senohrad 46 a Jozefa Dolinského, Senohrad 68 a do Komisie 

výstavby a verejného poriadku – Jána Čierneho, Senohrad 125 a Jána Malčeka st., 

Senohrad 99 

4. Plán práce OZ na rok 2019 

5. Inventarizačný zápis Obecného úradu v Senohrade z vykonania riadnej 

inventarizácie finančného majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2018 a schvaľujú výsledky inventarizácie majetku k 31.12.2018 

6. cenovú ponukou Jozefa Brodnianskeho – BROKO Krupina na realizáciu 

vybudovania komína na budove zdravotného strediska Senohrad v šedom prevedení 

vo výške 1900,-- EUR. 

7. finančný príspevok na výmenu okien v bytovom dome ONB Senohrad 151 vo výške 

4 000,-- EUR 

8. Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2014 o zásadách odmeňovania poslancov OZ v obci 

Senohrad – mesačná odmena zástupcu starostky vo výške 40,-- EUR mesačne 

 

 

 

B. berie na vedomie 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch ZŠ s MŠ Senohrad  

2. ústnu Správu o výsledkoch hospodárenia Základnej školy s materskou školou za 

rok 2018  

3. ústnu Správu o výsledkoch hospodárenia Obce Senohrad za rok 2018  

4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 

5. informáciu starostky obce o zmenách v systéme a platbách separovaného odpadu 

6. informáciu starostky obce o konaní Spomienkového stretnutia pri príležitosti 74. 

výročie oslobodenia obce Senohrad a priestoru Oremov Laz dňa 15.02.2019 

 

 

 



C. ukladá 

1. Komisii výstavby a verejného poriadku žiadosť Boženy Oremovej, Senohrad 

459 obhliadnuť na mieste 

2. Komisii výstavby a verejného poriadku žiadosť Ľuboša Fintora a Jany Golhovej 

za účelom vysporiadania pozemkov pod cestu obhliadnuť na mieste 

3.  Milanovi Drozdymu, zástupcovi starostky vypracovať cenovú ponuku na 

autobusové zastávky 

 

D. presúva 

1. žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce JDS Senohrad, OZ rodičov MŠ 

Senohrad, TJ Senohrad na ďalšie zasadnutie OZ resp. do predloženia 

vyúčtovania čerpania finančných prostriedkov za rok 2018 

 

E. vydáva záväzné súhlasné stanovisko 

1. k výstavbe rodinného domu Maroša Lazára, Senohrad 47 na parc. č. 340/1,2 a p. 

č. 338/2 v KÚ Senohrad 

 

F. neschvaľuje 

1. Výzvu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, OP 

Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 – WIFI pre Teba OPII-2018/7/1-DOP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


