
UZNESENIE Č. 4/2019 

 

Z 3. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SENOHRAD, 

 

ktoré sa konalo dňa 16.05.2019 

 

 

 

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

 

 

na svojom 3. 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. Stankovičová Zuzana a p. Mgr. Malček Jozef, 

3. 2000,-- EUR na spevnenie rigolu p.č. C 1366/6 a C 1366/9, termín ukončenia: do 

30.09.2019, 

4. opravu obecnej komunikácie Dolinský Ján, Senohrad 60 – Slúka Ján, Senohrad 67   

za účelom vybudovania chodníka pre rodinné domy na ceste Poza humny  na p. č. 

C 4862/1, 

5. obnovu obecnej cesty Poza humny v termíne do 31.12.2020, 

6. odkúpenie obecného pozemku LV č 1, parc. KN-C 268/7 p. Erike Korčkovej,  

Horné Mladonice 9  s podmienkou vyhotovenia geometrického plánu, aby okolo 

stavby obecnej komunikácie bola hranica cca 1 m, s tým, že obec Senohrad 

odpredajom získa spoluvlastnícky podiel na p. č. 268/6 a to v ½. 

 

 

B. berie na vedomie 

1. informáciu starostky obce o obecných nájomných bytoch, 

2. informáciu starostky obce o stave TV a šprotu v obci,  

3. informáciu o cenových ponukách na trávnatý koberec na tréningové futbalové 

ihrisko pri bytových domoch, 

4. konsolidovanú výročnú správu obce Senohrad (spojenú) za rok 2018, 

5. informáciu starostky obce o stave projektu „Komunitné centrum – rekonštrukcia, 

prístavba Senohrad“,  

6. informáciu starostky obce o termíne konania Dňa matiek, otcov a detí dňa 

9.6.2019 o 15,00 hod., 

7. informáciu starostky obce o neschválení projektu „Dom smútku“, 

8. cenovú ponuku na spevnenie Obecnej komunikácie p. č. 4904 vo výške 9235,95 

EUR, 

9.  informáciu starostky obce o schválení dotácie z Úradu vlády na účel detského 

ihriska (bytovky Senohrad 102,103,46 a 47) vo výške 8000,-- EUR. 

 

 

 



 

C. presúva 

1. bod programu „Činnosť na úseku kultúry a Obecnej knižnice“ na budúce 

zasadnutie OZ. 

 

D. žiada 

1. starostku obce o zabezpečenie cenových ponúk na úpravu povrchu tréningového 

futbalového ihriska, 

2. starostku obce o zabezpečenie revízie odpadového potrubia kamerovým 

systémov od bytového domu Senohrad 101 po zbernú žumpu za účelom 

vyriešenie havarijného stavu na odpade, 

3. starostku obce o vstúpenie do konania so zhotoviteľom Územného plánu obce za 

účelom vybudovania obecnej komunikácie na p. č. 1904/26 – hranica pozemku 

Kozinská, Tušimová, Turan, Poliak. 

 

E. ukladá  

1. komisii pre výstavbu, sociálne veci a verejný poriadok prerokovanie výstavby 

obecnej komunikácie na p. č. 1904/26. 

 

F. súhlasí 

1. s prípravou projektovej dokumentácie k výstavbe chodníka popred rodinné domy 

Juchová, Dobrocký z finančných prostriedkov MAS HNP a s vybudovaním lávky 

cez potok Litavica z vlastných zdrojov. 

 

 

  

 

 

 

 

.  


