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UZNESENIE Č. 4/2020 

 

Z 2. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

SENOHRAD, 

 

ktoré sa konalo dňa 22.05.2020 

 

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

 
na svojom 2. mimoriadnom zasadnutí v roku 2020 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 p. Anna Čierna 

3. úpravu miestnej komunikácie: vykopanie rigolu, odtrávnenie stredu cesty, 

vyštrkovanie pod asfalt, úprava môstku pri bare Babic vedená k rodinným domom 

Augustínová, Gutten , Tryzna až po napojenie na cestu k bytovkám; variant 1, firma 

Strabag z Orientačného prehľadu miestnych komunikácií na živicový povrch 

a štrková úprava pod asfalt M. Drozdy (max. 500 EUR) a realizáciu úpravy cesty 

križovatka a cesta Poza humny spolu max. do výšky 18 000 EUR 

4. spolufinancovanie prístupovej komunikácie k rod. domu manželov Oremových  vo 

výške 50 % z celkovej ceny faktúry = 2634,24 EUR, t. j. 1317,12 EUR 

5. príspevok na dieťa do 12 rokov vo výške 2 EUR z príležitosti MDD 

 

B. berie na vedomie 

1. informáciu Ing. Kollárika, predsedu predstavenstva PD Senohrad o prácach, 

ktorými prispelo PD Senohrad k údržbe cesty k rodinným domom p. Lazár, p. 

Chudík vo výške cca 5100 Eur, pričom tieto práca nefakturovalo obci; Ing. Kollárik 

prisľúbil, že PD Senohrad bude i naďalej spolupracovať na oprave ciest do lazov 

strojmi aj kameňom, ktorý majú k dispozícii 

2. informáciu predsedu Komisie výstavby a verejného poriadku k žiadostiam 

o odpredaj obecných pozemkov p. Chlpoša a p. Urbana  

3. informáciu p. Štefana Matejku o možnosti opravu Domu smútku 

4. informáciu starostky o presunutí konania osláv 885. výročia prvej písomnej 

zmienky o obci vzhľadom na mimoriadnu situáciu – Covid 19 na neskoršie obdobie 

5. informáciu starostky obce o budovaní prístupovej cesty k rod. Domom p. Turan , p. 

Poliaková; p. Matejka; p. Dolinský, p. Dolinský  

6. informáciu starostky obce o realizácii uloženia komponentov detského ihriska pri 

bytovkách 

7. informáciu starostky obce o ukončení projektu kamerového systému, zatiaľ nie je 

prevzatá stavba ani  doručená faktúra 

8. dátum konania volieb hlavného kontrolóra obce na 8.6.2020 o 17,00 hod. 

9. Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Senohrad za rok 2019 

 

 

C. ukladá 



2 

 

1. Komisii výstavby a verejného poriadku posúdiť žiadosť p. Drozdyho,  o odkúpenie 

obecného pozemku parc. č. C 265 

 

D. neschvaľuje 

1. žiadosť o odpredaj obecného pozemku p. Urbanovi, s možnosťou jeho užívania 

pod podmienkou jeho uvoľnenia v prípade potreby. 

 

 

 

 

 

      


