
UZNESENIE Č. 3/2020 

 

Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SENOHRAD, 

 

ktoré sa konalo dňa 23.04.2020 

 

 

 

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

 

 

na svojom 2. riadnom zasadnutí v roku 2020 prerokovalo 

 

 

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

 

 

A. berie na vedomie 

1. informáciu starostky obce o umiestnení veľkorozmerných kontajnerov dňa 8.5.2020 

v obci 

2. informáciu starostky obce o riešení odpadov 

3. informáciu zástupcu starostky, veliteľa DHZ o stave na úseku protipožiarnej 

ochrany 

4. žiadosť DSS „Nádej“ Krupina o finančný príspevok na klienta – p. Šimúnovú 

 

 

 

B. schvaľuje 

1. program zasadnutia OZ, 

2. návrhovú komisiu v zložení p. Stankovičová Zuzana a p. Mgr. Malček Jozef, 

3. poskytnutie dotácie pre FSk Hrachovinka Senohrad vo výške 1300,-- EUR, v roku 

2020 obec spolufinancuje Folk. skupine Hrachovinka sumu 184,25 EUR viď. 

Zmluva č. 19-432-05449 z Fondu na podporu umenia, 

4. súhlasné stanovisko k výstavbe prístupovej cesty k rodinnému domu p. Palkoviča, 

na parc. KNC 1695/3 LV 130 a KNC 1736/2 LV 550 a trvalé vyňatie z pôdneho 

fondu, 

5. príspevok Obce Senohrad na stravu pre seniorov 62+ a invalidných dôchodcov 

inému stravovaciemu zariadeniu počas mimoriadnej situácie COVID 19 v  období 

zatvorenia prevádzky Školskej jedálne Senohrad sumou 1,70 EUR/obed   

6. navýšenie ceny 1,-- EUR/m na hybridný kábel WIFI pre obec Senohrad – 

prekáblovanie miestneho rozhlasu 

7. súhlasné stanovisko k výstavbe rodinnému domu p. Rybára, o stanovisko 

k výstavbe rodinného domu - p.č. KN C č. 238 v KÚ Senohrad  

8. prenájom časti parcely KN – C č. 358/1 o výmere 80 m2 v cene 0,20 EUR/m2/rok 

pre p. Ing. Jureka,  

 

 

C. presúva 

1. bod programu „Záverečný účet obce rok 2019“ na budúce zasadnutie OZ 

 



 

D. ukladá 

1. Komisii výstavby a verejného poriadku žiadosť p. Chlpoša, o odkúpenie pozemku 

– parc. č. C 534/3  riešiť  na mieste 

2. Komisii výstavby a verejného poriadku žiadosť p. Urbana, o odkúpenie časti 

pozemku v majetku obce – parc. č. 559  o výmere 30 m2 riešiť na mieste 

 

E. vypisuje opakovanú voľbu na funkciu hlavného kontrolóra 

1. OZ vyhlasuje opakované voľby na funkciu hlavného kontrolóra Obce Senohrad 

dňa 27.4.2020.  

Kandidát na funkciu hl. kontrolóra zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku  

s predpísanými náležitosťami a prílohami do 10. apríla 2020 do 12,00 hod. na 

adresu Obec Senohrad, 962 43  Senohrad 151 v uzavretej obálke označenej „Voľba 

hlavného kontrolóra – neotvárať!“ 

 

F. ruší 

1. bod B5 uznesenia č. 5/2018 zo dňa 19.7.2018  

„OZ schvaľuje prenájom časti parcely KN – C č. 358/1 o výmere 80 m2 v cene 

0,20 EUR/m2/rok pre p. Sojku 

 

G. žiada 

1. starostku obce o osobný rozhovor s nevestou p. Šimúnovej – vo veci Žiadosti DSS 

„Nádej“ Krupina o finančný príspevok na klienta – p. Šimúnovú 

 

 

 

 

 


