
UZNESENIE Č. 8/2020 

 

Z 8. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SENOHRAD, 

 

ktoré sa konalo dňa 07.12.2020 

 

 

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

 

na svojom 8. riadnom zasadnutí v roku 2020 prerokovalo 

 

 

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

 

A. schvaľuje 

1. Program zasadnutia OZ podľa požiadavky 

2. Návrhovú komisiu v zložení p. Z. Stankovičová a J. Malček Mgr.  

3. Inventarizačnú komisiu podľa príkazu starostky obce č. 1/2020 so začiatkom  

    31.12.2020 a ukončením 15.01.2021 

4. Plán zasadnutí OZ na rok 2021 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Senohrad č. 2/2020 o určení  výšky dotácie na  

    prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa  

    školského zariadenia na rok 2021 na území obce Senohrad  

6.Všeobecne záväzné nariadenie obce Senohrad č. 3/2020 o podmienkach   

    ambulantného predaja 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Senohrad č. 4/2020 ktorým sa ustanovuje Trhový   

    poriadok 

8. Prílohu č. 1 – Dohoda o domácom kompostovaní k VZN č. 4/2019 o miestnom   

    poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

9. Rozpočet obce  na rok 2021 ako vyrovnaný  na úrovni hlavných kategórií  bez  

    programového rozpočtovania a výhľad na roky 2022 a 2023 

10. Úpravy rozpočtu k 31.12.2020 

11. Nákup baličky na obedy pre seniorov 

12. Vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii, názov stavby: rodinný   

    dom, novostavba p. Rybár a p. Lacková 

13. Vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii, názov stavby: rodinný  

    dom, novostavba p. Jucha a p. Cviková 

14. Žiadosť p. Putnokyová o prenájom obecnej garáže pri Zdravotnom stredisku v sume 

10 €/mes. + elektrické energie 

15. Finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev v Senohrade vo výške 1500 € 

16. podľa § 9 a) ods. 8 e) zák. č. 138/1991 Zb. v plnom znení predložený zámer   

    predaja obecných podzemkov vo vlastníctve Obce Senohrad: 

    Parc. C-KN č. 534/3 kú Senohrad vo výmere 7201 m2, zastavané plochy a nádvorie,    

    LV 1 

    V prospech kupujúcej a to: na základe GP č. 44476329-48/2020 zo dňa 2.7.2020, 

    p. Oremová  parc. C-KN č. 534/9 kú Senohrad vo výmere 121 m2, zastavané  

    plochy a nádvorie, parc. C-KN 534/10 vo výmere 16 m2, zastavané plochy   

    a nádvorie,  parc. C-KN 534/11 vo výmere 80 m2, zastavané plochy a nádvorie.  

 



    Kúpna cena je stanovená 2,--EUR/m2 za predaj uvedeného pozemku pri celkovej   

    výmere 217 m2, predstavuje sumu 434,-- EUR, slovom štyristotridsaťštyri EUR,  

    ktorá bude uhradená kupujúcim bezhotovostným prevodom na účet Obce Senohrad   

    ako predávajúceho v deň podpisu zmluvy. 

 

    Zdôvodnenie osobitného zreteľa: dotknutý pozemok je pre obec neupotrebiteľný  

    nakoľko pozemok bezprostredne susedí s pozemkami kupujúceho a dlhodobo ho  

    užíva. Všetky náklady spojené s podaním návrhu na vklad a vyhotovením kúpnej   

    zmluvy bude  hradiť v celom rozsahu kupujúci. 

    Uznesenie bolo prijaté 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov OZ. 

17. Zvýšenie platového koeficientu na 15 % pre p. starostku obce 

18. Zvýšenie platového koeficientu na 15 % pre hlavnú kontrolórku obce Senohrad 

19. Jednorazovú odmenu pre poslancov OZ 100 € a pre zástupcu starostky 200 € 

 

 

B. berie na vedomie 

 

1.  Vyhodnotenie plánu práce a činnosti OZ, informáciu p. Čiernej o činnosti komisie  

    kultúrnej pre mládež a šport za rok 2020 a informáciu Mgr. Turanovej o činnosti  

    komisie pre výstavbu, sociálne veci a verejný poriadok za rok 2020 

2. Informáciu p. starostky o schválených a realizovaných projektoch a rozpracovaných  

    projektoch 

3. Návrh viacročného rozpočtu Obce Senohrad na rok 2021 až 2023 

4. Správu o stave v obecných nájomných bytoch 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Lukáčovej k návrhu rozpočtu na rok 2021  

    s výhľadom na roky 2022 a 2023 

 

C. ukladá 

 

1.  Komisii pre výstavbu, sociálne veci a verejný poriadok, prejednať žiadosť p. 

Cvikovej   

    o odkúpenie časti parcely C-KN č. 358/1 pozemku vo vlastníctve obce v teréne do  

    31.1.2021 

2. Komisii pre výstavbu, sociálne veci a verejný poriadok prejednať žiadosť p . Ing.   

    Kozinskej o rekonštrukciu priepustu do 31.1.2021 

 
  


