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UZNESENIE Č. 7/2019 

 

ZO 5. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SENOHRAD, 

 

ktoré sa konalo dňa 12.09.2019 

 

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

 
na svojom 5. riadnom zasadnutí v roku 2019 prerokovalo: 

 

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

 

 

A. schvaľuje 

1. návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Erika Turanová a Anna Čierna, 

2. finančný príspevok vo výške 400,-- EUR pre Scholu Cantorum, 

3. finančný príspevok vo výške 400,-- EUR pre Detsk. folklórnu skupinu Hrášok, 

4. pridelenie 1-izbového bytu žiadateľke – p. Radke Mojžišovej, Senohrad 46 od 

6.8.2019 v bytovom dome Senohrad 171 na základe stanovených kritérií pre 

prideľovanie bytu“ 

 

B. berie na vedomie 

1. oznam starostky obce o poruche na odpadovej rúre bytový dom Senohrad 101 

(v rúre sa nachádza betón, ktorý je potrebné odstrániť a ktorý spôsobuje 

upchatie odpadovej rúry), 

2. oznam starostky obce o jednaní s p. Vladimírom Babicom vo veci vykosenia 

parciel vo vlastníctve (priestor medzi bytovkami – Jarmočnisko),  

3. plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2018 – Obec Senohrad, 

4. informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu 

k 30.06.2018 – ZŠ s MŠ Senohrad, 

5. informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ o stave na úseku školstva a pripravenosti ZŠ 

s MŠ na šk. rok 2018/2019, 

6. informáciu o plnení úloh na úseku sociálneho zabezpečenia, starostlivosť 

o starších občanov, úsek matriky zo dňa 12.9.2019, 

7. informáciu  starostky obce o konaní odbornej prípravy veliteľov DHZ v dňoch 

20.-22.9.2019 v obci Senohrad, 

8. informáciu starostky obce o pridelení fin. prostriedkov vo výške 8500,-- Eur na 

údržbu a modernizáciu miestneho rozhlasu do lazov, 

9. informáciu starostky obce o konaní výsadby stromov - Záhrada Andreja 

Kmeťa dňa 19.10.2019 

 

C. ukladá 

1. Komisii výstavby a verejného poriadku prejednať žiadosť Ing. Zdenka Mazúra 

a manželky Ing. Márie Mazúrovej, Senohrad 47 pozemku parc. C  KN č. 

1951/1 pri bytovom dome Senohrad 47 –o vyčlenenie plochy na garáž, T: do 

30.9.2019 

2. Komisii výstavby a verejného poriadku prejednať žiadosť Martina Matejku, 

Senohrad 294 o vybudovanie prístupovej cesty k rodinnému domu (Urbanov 

Laz) 
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D. žiada  

1. starostku obce o vstúpenie do konania vo veci vybudovania prístupovej cesty 

k rodinným domom p. Jána Turana, Senohrad 246 a p. Cecílie Poliakovej, 

Senohrad 247 parc. č. 1904/26 , 

2. starostku obce o prejednanie autobusového spoja Zvolen – Senohrad 

v neskorších hodinách aspoň v piatok 

 

 

E. ruší 

1. uzn. č. 6/2019 z 18.7.2019 bod A4 „OZ schvaľuje pridelenie 1-izbového bytu 

žiadateľke – p. Márii Oremovej, Senohrad 171 od 1.8.2019 v bytovom dome 

Senohrad 171 na základe stanovených kritérií pre prideľovanie bytu“ 

 

     F. nesúhlasí 

1. s projektovým návrhom firmy TeleDat komunikačné systémy s.r.o. Banská 

Bystrica    o umiestnenie   optického kábla na trase telekomunikačná 

rozvodňa (typový domček) k vysielaču T-Com,  

2. s odpredajom obecného pozemku parc. č. E 1223 o výmere 1294 m2, trvalý 

trávnatý porast p. Pavlovi Šimunovi, Senohrad 54. 

 


