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POSÚĎTE SAMI, AKO PLNÍME VOLEBNÉ SĽUBY:

Ocitli sme sa presne v polovici nášho volebného obdobia. Snažili sme sa vám priblížiť mnohé
veci na obecných zastupiteľstvách, ale zistili sme, že mnohí naši občania sa nezaujímajú o dianie v obci
a dokonca ani netušia čo skutočne robíme.

Práve preto sme sa rozhodli bilancovať verejným spôsobom. Dňa 15.12.2014 sme prevzali
vedenie obce a od prvého momentu sme sa snažili vniesť sofistikované riešenia do činnosti úradu. Aby
ste si vedeli aspoň predstaviť ako sme riadenie úradu vnímali našími očami, začnime od financií. Naše
spoliehanie sa v prvom roku na záchranu s pomocou eurofondov nepomohlo, keďže vláda nedokázala
vydať výzvu na zapojenie sa do žiadosti o nenávratné finančné príspevky. Celú situáciu zhoršovalo
aj splácanie obecných dlhov.
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OBECNÉ DLHY

Bačenko, Ing. Mgr.
volebné obdobie
1998 - 2010
Probalová, JUDr.
volebné obdobie
2010 - 2014

vytvorený dlh

zaplatený dlh

zostávajúci dlh

346 818,48 €

0€

346 818,48 €

248 409,24 €

258 385,80 €

(za kanál obci Kechnec)

506 795,04 €
prenesený + vytvorený dlh (úver
za cestu Malý Pášť 159 976,56 €)

Gallová, Ing.
volebné obdobie
258 385,80 €
162 641,64 €
95 744,16 €
(prenesený dlh)
2014 (za 2 roky)
(2667 € mesačne)
*Záväzky obce sme za prvé dva roky znížili cca o 63 %. Posunulo nás to k zlepšenej finančnej
situácii, ktorá bola v prvom roku hrôzostrašná.

Prvú vec, na ktorej sme začali robiť, bolo okamžité znižovanie nákladov, a to v podobe
zrušenia akýchkoľvek paušálov (napr. za právne služby, za verejné obstarávanie, za noviny a časopisy,
za telefón, ...atď). Jedným slovom, začali sme prísny finančný úsporný režim, pri ktorom sme
takmer všetky činnosti realizovali vlastnými pracovníkmi s mzdovými nákladmi, ktoré nám
financoval Úrad práce, s požičaným náradím a množstvom materiálu, ktorý sme získali lacným nákupom
pri likvidácii firmy Baumax. Našim každodenným problémom bol nedostatok náradia v majetku obce.
V obci chýbalo funkčné náradie ako píly, zváračka, miešačka, vŕtačky, kosačky, sady skrutkovačov....
Prvý rok sme si prevažne všetky náradia požičiavali od vlastných zamestnancov alebo
ochotných občanov. Z tohto náradia sme na obecnom úrade síce niečo našli, ale skôr to boli
ne funkčné a nepoužiteľné veci. Je nepochopiteľné ako obec bez týchto vecí dokázala fungovať.
Do dnešného dňa si postupne nakupujeme nástroje a náradie, aby sme boli pri akejkoľvek aj odbornej
práci sebestační.
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V druhom polroku sme vydali generálny pardón k nelegálnemu napojeniu sa na vodovod
a kanalizáciu. Priznaním a prihlásením sa občanov k napojeniu, priniesol oproti roku 2014 šokujúci
nárast domácností.

Obdobie
Počet napojených
domácnosti
na vodu a kanál

do 2012

65

2013

2014

2015

141

152

324

Vyrúbenie poplatku za komunálny odpad v rómskej lokalite a uzatváranie splátkových
kalendárov za spätné obdobie nám spôsobilo nárast finančných operácií v jedinej pokladni. Preto
sme boli nútení zriadiť aj druhú pokladňu. Obrovskú efektivitu sme priniesli okamžitým prechodom
z ručného vypisovania pokladničných dokladov na prijímové a výdavkové doklady tlačené
počítačom. Zaviedli sme bankomatové karty, ktoré šetria čas a prácu zamestnancov pri vystavovaní
dokladov a nevyžadujú hotovosť pri nákupe.
Denno-denné havarijné alebo komplikované situácie v našej obci nás presvedčili
o tom, že v Seni zastal čas veľmi dávno. Našou snahou nie je kritizovať minulosť, ale poukázať na veci,
ktoré nás od začiatku do dnešného dňa brzdili, aby sa vývoj obce dokázal zmeniť za pár dní alebo
mesiacov. Trvalo skoro jeden rok kým sme pochopili, že naším najväčím zlodejom času sú zdedené,
nevyriešené alebo nerealizovateľné veci, ktoré nás prenasledujú dodnes.

PRED

PO

Patria tu zdivočené, smetím obsypané zelené plochy v obci a pri potoku.
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PRED

PO

„Čierne stavby“ na obecných pozemkoch (pri bytovke 508 a 509). Po čiastočnom nerešpektovaní
písomného vyzvania občanov na odstránenie nelegálnych stavieb v októbri 2015, sme ich odstránili
na vlastné náklady. Za zneškodnenie nebezpečného odpadu z týchto stavieb sme zaplatili 170 €.

V Novej Seni sa nám podarilo vytvoriť lokalitu stavebných pozemkov. Jeden z týchto pozemkov
sme zamenili za pozemok okolo a pod bytovkou pri kultúrnom dome (25 árov).
Bytovka pri KD v tomto období patrí p.Vargovej Erike (r. Čamajovej), bytom Kechnec. Obec
plánuje bytovku získať. Ďalším eminentným záujmom obce je v tomto priestore - centre obce pri
kultúrnom dome danú lokalitu rozšíriť a vybudovať námestie obce s amfiteátrom resp. dominantné
kultúrne centrum obce Seňa. Je potrebné zdôrazniť, že zveľadenie tohto priestoru patrilo medzi priority
nášho volebného programu a prácu na tomto projekte sme začali hneď po zvolení. Dnes s našou pomocou
a podporou majú tri z piatich rodín nové ubytovanie. Veríme, že projekt dotiahneme do úspešného
konca.

Permanentný neporiadok vytvárajú občania pri miestnom rybníku. Spolu s vedením
Rybárskeho zväzu v Košiciach realizujeme dvakrát do roka dobrovoľnícku akciu – čistenie. Obec
financuje odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu.
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Nájomné byty obce sú v havarijnom stave. Po rokoch obec uhradila opravu zamákajúcej steny
z fondu opráv. Problémom sú aj praskliny, plieseň a nedokončené zateplenie strechy, ktoré musíme
zaistiť opravami do stavu bežných štandardov. Vydutú dlažbu sme odstránili, povrch sme upravili
a vymenili za novú.

Sklad CO (hrubá stavba bez okien, bez kúrenia, bez rozvodov) za sumu 2.343.595,89 Sk
v rokoch 2008 - 2010. Slúži ako sklad vecí, ktoré sme za posledné 2 roky pretriedili a nepotrebné veci
vyhodili. Stavbu nedokážeme dofinancovať z vlastných zdrojov, spoliehame sa na čerpanie eurofondov
v budúcom období.

Odkladanie náradia do pivnice sa v minulosti realizovalo cez priestory MŠ, čo bolo nepraktické.
Preto sme vybudovali vchod z južnej strany budovy a vytvorili priestory aj pre zamestnancov a aktivačných
pracovníkov. Počas svojho pracovného času si nemali kam odkladať a zložiť osobné aj pracovné veci.
Smutné je na tom to, že nemali vytvorené ani základné hygienické podmienky.
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PRED

PO

Havária vodovodu nastala v obci 2 razy – pri prvej oprave činili náklady 6,50 € - spojovací kus.
Opravu vodovodu sa nám podarilo ukončiť za 3 dni.
Pri druhej oprave boli náklady odhadované privolanou firmou na 12 000 €. Výkopové práce sme
sa rozhodli zrealizovať svojpomocne a zaplatili sme iba za spojovací materiál a profesionálne finálne
spojenie za 3 279 €. (Materiál z tejto sumy činil zhruba polovicu).

PRED

PO

Časté pripomienky a sťažnosti občanov na rómskom kopci sa týkali prechodu z vrchnej časti
ku studničke. Dodaním betónových kociek si naši spoluobčania vyrobili svojpomocne účelový chodník.
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PRED

PO

Obidve „maringotky“ pri studničke zlikvidované, plocha bola ťažkou technikou urovnaná
a vyzbierané odpadky.

Zakúpenie nových košov, odchyt psov v obci

Do obce sa nám podarilo konečne zakúpiť odpadkové koše za sumu 761 €. Neustálym
problémom sú aj voľne potulujúce sa psy, ktorých odchyt prebehol v marci 2015. Odchyt deviatich psov,
prevažne z rómskej lokality stálo obec 525 €.

PRED

PO

V tejto budove bol okrem okien vymenený aj starý kotol za kondenzačný s termostatom,
ktorý predtým neexistoval. Modernejšia technológia nám priniesla úsporu 25% nákladov
na vykurovanie. V súťaži získal priestory majiteľ secondhandu, ktorý svoju činnosť už ukončil.
Budovu chceme využívať pre služby občanom.
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PRED

PO
Zabezpečenie
opravy
komína
v
Materskej
škole. Kusy tehál
odpádavali na dvor
suseda „Obecného
úradu“, preto aj
z bezpečnostných
dôvodov bola nutná
oprava.

PRED

PO

Trávnatá plocha cestou na rybník už roky slúžila na uloženie čiernych skládok alebo na zimný
posyp ciest pre obec. Rozhodli sme sa pre vypratanie a urovnanie terénu. V budúcnosti uvažujeme tento
priestor využiť pre detské ihrisko a výsadbu zelene.

PRED

PO

Čakáreň na zdravotnom stredisku po rekonštrukcii - vymenená podlaha, radiátory, zrealizované
vysprávky, nové omietky, vymaľované hygienickým náterom.
9
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PRED

PO

Ambulanciu všeobecného lekára sme vzhľadom na nevyhovujúce hygienické priestory
prestavali. Všetky potrebné práce – vodoinštalatérske, elektrikárske, murárske, maliarske
a zámočnícke sme zrealizovali so zamestnancami z vlastných radov. Celková rekonštrukcia zdravotného
strediska vykonaná svojpomocne nás stála neuveriteľných 2 836 € (cena za materiál).

PRED

PO

V čase zastupovania nefunkčnej ambulancie v Seni, sme ambulancii všeobecného lekára
v Kechneci zaplatili za každého ošetreného pacienta. Za uvedené obdobie bolo ošetrených 302 pacientov.

CHODNÍK A VSTUPNÉ DVERE NA ZDRAVOTNOM STREDISKU

Chodník na zdravotnom stredisku sme zrealizovali z použitej dlažby od Kultúrneho domu.
Použité vchodové dvere sme našli na povale pri OcÚ. Zámok a štítky dverí sme zakúpili za 29 €.
Aj týmto spôsobom inovujeme.
10
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NOVÁ BRÁNA S BRÁNIČKOU
Okrem rekonštrukcie čakárne, ambulancie lekára a miestnosti zdravotnej sestry sme
na zdravotnom stredisku vymenili aj zostávajúce okná a vchodové dvere. Výmena okien činila
2 688 €. Zmenou bude aj nová kovová vstupná brána s bráničkou, aby areál zdravotného strediska bol
opäť uzamykateľný.

KULTÚRNY DOM A JEHO OKOLIE
PRED

PO

Hneď po príchode v decembri 2014 sme sa rozhodli vymaľovať Kultúrny Dom po 15 rokoch.
Vymaľovanie s materiálom a farbami činilo spolu 704 €. Sála už potrebovala nový hygienický náter.
Neutrálnou bielou farbou sme docielili žiadaný efekt hlavne pri svadobných hostinách, kedy si môžu
novomanželia voliť rôznu farebnú kombináciu. Posúďte sami. Pre folklórny súbor Rozmaring sme
zakúpili javiskovú gumennú podlahu v sume 500 €, ktorú používajú pri oficiálnych vystúpeniach,
nakoľko súčasná javisková podlaha je nevyhovujúca.

PRED

PO

Výsadbu pred Kultúrnym domom sa nám podarilo uskutočniť získaním financií z Nadácie SPP
v sume 6 000 eur. Spoluúčasťou obce 2 500 eurami sme získali výsledný efekt. Všetky práce sme opäť
robili svojpomocne, čo je nesmiernym finančným prínosom.
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PRED

PO

Snahou zveľadiť okolie Kultúrneho domu so zreteľom na obecné akcie a využívanie
priestorov KD občanmi sme sa rozhodli natiahnúť nový asfaltový koberec o výmere 496 m2.
Tento úsek nás stál 9 996 €.

OSADENIE ELKTRICKÉHO KÁBLA, PREMIESTNENIE KNIŽNICE

Pri obecných akciách na asfaltovej ploche za kultúrnym domom sme zistili, že potrebujeme
posilniť elektrický výkon. Zakúpením a osadením kábla sme vyriešili dávny problém s ozvučením.
Šetrením prevádzkových a mzdových nákladov sme sa rozhodli knižnicu premiestniť do základnej
školy. Zmenou pre všetkých čitateľov a návštevníkov knižnice bude iba jej premiestnenie.

NOVÝ KOTOL V KULTÚRNOM DOME
Neustále vypadávanie plynového kotla aj počas priebehu akcií v KD spôsobované hlavne vekom
kotla prinieslo havarijnú situáciu, pri ktorej sme pristúpili k jeho výmene v 11/2016 za sumu 3 475 €
s dvadsiatimi termohlavicami. Termostat tu nikdy predtým nejestvoval.

PRED

PO

Pri obecných akciách nám chýbala voda v zadnej časti pri kultúrnom dome. Prívodom vody sme
vyriešili nielen hygienickú potrebu na verejnom priestranstve na Polmaratón, ale aj prístup k pitnej vode
pre účely varenia špecialít na podujatiach.
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PRED

PO

Počas roka sa nám podarilo osadiť v obci 4 nové autobusové zastávky. Dve z nich sa osadili
na miestach, kde veľmi chýbali. Ide o investíciu v sume 6 920 €, ( 1730 € za kus – pričom ich bežne
dostupná cena je oveľa vyššia).

Zakúpenie auta na OcÚ a kosačky na ihrisko TJ

Zakúpili sme nové auto za 14 200 € aj so zimnými pneumatikami avšak na tri splátky počas
troch rokov bez navýšenia ceny. Kosačku na ihrisko pre futbalistov sme zakúpili za 2 853 €, ktorá slúži k
nevyhnutnej starostlivosti o dobrý trávnik.

PRED

PO

Svojpomocne a s rukopisom záhradnej architektky sme sa rozhodli vzdať úctu padlým
v I. a II. svetovej vojne. Pomník sa nám podarilo skrášliť rastlinami za sumu 1 333 €. Betón a zakúpená
kvalitná dlažba činili 1152 €. Pokládka tejto dlažby nás kvôli počasiu čaká v jarnom období. Teší nás, že sme
sa mohli týmto spôsobom poďakovať hrdinom, ktorí za nás obetovali svoj život.
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ČISTENIE POTOKA A OREZÁVANIE STROMOV

Čistenie potôčika smerom od Hlavnej ulice k potoku prebiehalo sponzorsky. Orezávanie kríkov
a stromov v obci vykonávame svojpomocne a pravidelne.

Maľovanie priestorov TJ prebiehalo dobrovoľnickými aktivitami fanúšikov futbalu
a sponzorskými príspevkami dobrých ľudí. Kompletne sa vymaľovali priestory TJ a náterom sa inovovali
zárubne aj dvere. Už bolo „na čase“ vykonať hygienické maľby. V tomto roku sme vyčlenili 2 000 €
na vykonanie stavebných úprav a rekonštrukcie sociálnych zariadení (sprchy v šatniach TJ). Práce budú
vykonané v zimnom období dobrovoľnícky a svojpomocne.

Odvodňovanie novej cesty, odkladanie bicyklov
pri OcÚ

Pri dažďoch stáli na novej vyasfaltovanej ceste (Malý Pášt) obrovské mláky vody, ktoré strpčovali
život susediacim domom. Napriek viacerým jednaniam sa nám nakoniec podarilo reklamáciu uplatniť
a nutné opravy vykonať zhotoviteľom komunikácie.
Aj keď zabezpečovanie bicyklov voči krádeži pri stromoch Obecného úradu bolo praktické,
nepôsobilo to na nikoho z nás esteticky. Rozhodli sme sa vytvoriť odstavnú plochu. Stojan na bicykle
sme získali sponzorsky.
14
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Cintorín s novými chodníkmi, DOM NÁDEJE zrekonštruovaný
Dom nádeje bol v havarijnom stave a z najnutnejších opráv vznikla rozsiahla rekonštrukcia.
Strechu sme museli v 04/2016 nutne opraviť s finančnými nákladmi 2999 €. Ukázalo sa, že v Dome
nádeje je viacero problémov (nasávanie vlhkosti od základu, odúvanie sokľov, popraskané steny,
vypadavajúce dvere, vydutá dlažba), ktoré už nemôžeme riešiť kozmeticky. Chodníky v dĺžke 470 m
máme za 18 000 €. Odvodnenie Domu nádeje, vysprávky a maľovanie stien, zateplenie stropu, nový
sadrokartónový strop, rekonštrukcia zvonice, nové osvetlenie a renovácia dverí za 10 641 €. Ďalšie
nevyhnutné práce sme zvládli vlastnými silami, za materiál v (2 plastové dvere s príslušenstvom,
svietidlá, luster, reproduktory, tmely, výmena káblov) sme zaplatili 1664 €, zariadenie Domu Nádeje
činilo 3 680 € (40 ks stoličiek, svietniky a zariadenie pre pohrebné obrady).

PRED

PO

PRED

PO

PRED

PO

Vozík na prevoz tela zosnulého mal kolieska zo smetnej nádoby. Nový výškovo a šírkovo
nastaviteľný vozík stál 500 eur. Prevoz tela plánujeme až k hrobovému miestu.
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Vykopávky u nás, Obnovenie prechodu
na Veľkú Idu pre chodcov

Vykopávky na miestnom cintoríne v 07/2016, kde sa našli úlomky oštepa. Druhý obrázok
naznačuje začiatok prác pri prechode na Veľkoidanskú cestu chodcami. Napriek podaniu protestu
p. Fuseka prokurátorovi, očakávame, že práce ukončíme v lete 2017.

Zvyšujeme úroveň Materskej a Základnej školy
v Seni
Od septembra 2016 funguje v Materskej škole v Seni výuka anglického jazyka s lektorom
z prestížnej jazykovej školy Empire. Lektor nehovorí slovensky, čo je výborným predpokladom
pre výučbu anglického jazyka v detstve. Rozhodnutie začať vyučovať jazyk človekom, pre ktorého
je tento jazyk materinský, začalo v momente, keď sme sa rozhodli Základnú školu v Seni orientovať
na cudzie jazyky. Týmto štýlom chceme pokračovať aj v budúcnosti. Naša Základná škola
má dlhodobú tradíciu a napriek tomu, že sa jej rozvoju zo strany zriaďovateľa za posledných
15 rokov venovalo málo pozornosti, urobíme všetko preto, aby sme získali opäť postavenie lídra medzi ZŠ
na vidieku. Do pozornosti Vám chceme dať aj zriadenie Centra voľného času, ktoré budeme finančne
podporovať cca 8 000 eurami ročne.
Sme si vedomí, že dnes máme silnú konkurenciu, ale veríme, že s odstupom času si získame
popredné miesto v hodnotení. Výhodu oproti susednej obci pociťujeme v tom, že my nemusíme
„bojovať“ akýmikoľvek zbraňami o deti z iných katastrov obcí, nakoľko rast populácie v Seni je ešte
vždy silne rastúci. Žiakom vieme ponúknúť oveľa viac ako začínajúca škola síce s víziami ale bez tradícií
a skúseností.

Angličtina v MŠ hravou formou
16
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Koncert Integrácia

Centrum voľného času

PRED

PO

Bývalé átrium bolo zarastené a nepriechodné. Novým oplotením sa nám podarilo uzatvoriť
priestor pre deti, ktoré budú mať v budúcnosti učebňu v prírode s lavičkami pod nádherným stromom
vytvárajúcim tieň.

PRED

PO

Oplotenie v základnej škole bolo nefunkčné a preto sme sa rozhodli ho vymeniť. Za nové
obec zaplatila 24 000 € pri celkovej dĺžke cca 500 metrov. Súčasne sa výmenou oplotenia pristúpilo
k vyklčovaniu zarasteného pásu o rozmeroch 100 x 40 metrov, ktorý pripomínal džungľu. Dnes
je premena školského dvora neporovnateľná, aj keď vyklčovanie porastu trvalo zamestnancom obce
skoro celý mesiac, samozrejme popri vykonávaní ďalších činností.
17
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PRED

PO

Toto snáď nepotrebuje žiaden komentár. Oplotenie doslúžilo dávno a bolo načase ho vymeniť.
Je skvelé, že sa nám to podarilo jednak kvôli bezpečnosti žiakov, ale aj kvôli estetickému vzhľadu.

PRED

PO

Do nového oplotenia sme osadili 4 brány vlastnej výroby. Úžasné je, že rukami našich
zamestnancov sme sebestačne a s obrovskou finančnou úsporou dokázali vyrobiť tri 6 metrové a jednu 3
metrovú bránu v hodnote cca 2 575 € za materiál.

PRED

PO

Základná škola si z vlastných prostriedkov zveľadila niekoľko priestorov v ZŠ. Jedným
z týchto priestorov je aj zborovňa, ktorá slúži na vzájomnú výmenu informácií, či už ohľadom žiakov,
pedagógov alebo vedenia ZŠ. Investície v tomto roku do vylepšenia výchovno-vzdelávacieho
procesu (učebné pomocky) činili 4 288 €, investície do zariadenia a rekonštrukcie priestorov činili 8 334 €,
zakúpenie počítačov sa zrealizovalo v hodnote 3 650 € a oprava školského rozhlasu za 385 €. Vedenie
školy chce v investíciách pokračovať.
18
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Súčasným trendom je, že rodičia sa čoraz-viac zamieravajú a preferujú štúdium detí
na stredných a vysokých školách v zahraničí. Našim cieľom je a bude, aby sme žiakov vedeli adekvátne
pripraviť pre takéto rozhodnutie a zároveň spĺňali nároky zahraničných škôl. Máme výbornú spätnú
väzbu od rodičov, ktorých detí navštevovali v minulosti ZŠ v Seni a neskôr pokračovali v štúdiu vo Veľkej
Británii, Škótsku, Grécku, Rakúsku a Amerike, pretože základy učenia získali práve vo svojej rodnej obci.

Na základe dotazov občanov, ktorí bývajú v bytových domoch pri škole a rodičov detí, sme začali
s výstavbou chodníka a prístupovej cesty pre tých, ktorí nosia svoje deti do školy autami. V ranných
hodinách je tu zvýšená premávka, ktorá zabraňuje obyvateľom v tejto časti prejazd akýmkoľvek smerom.
Výstavba bude ukončená v jarných mesiacoch.

Zakladanie Obecného úradu v Seni
- tak sme sa cítili pri začiatkoch na OcÚ v Seni. Prvé mesiace na úrade sme zo všetkých
kancelárií triedili dokumenty, lebo k archivácii dokladov sa naši predchodcovia nedostali. Je zarážajúce,
že potrebné dokumenty, ktoré sme sa snažili nájsť sme do dnečného dňa nenašli, ale za to sme našli
„retro“ veci a dokumenty, ktoré mali byť dávno skartované. V kanceláriách po dôslednom
„upratovaní“ papierov vládol prach a špina, ktoré si len ťažko viete predstaviť. Vyhodili sme 20 ročné staré
koberce, pod ktorými bola pleseň. Rozobrali prehnitú podlahu, priestor sme vybetónovali a vymaľovali
hygienickým náterom a položili novú podlahu. Zakúpili sme tri pracovné stoly a polámané stoličky
nahradili novými pracovnými. Bývalé kancelárie - starostu obce a sekretariátu, ktoré sme postupne
rekonštruovali s vlastnými zamestnancami tri mesiace, sme zmenili na kancelárie prvého
kontaktu. Celú túto situáciu možno opísať jednou vetou, že išlo o zavádzanie bežného štandardu 21.storočia
v administratívnom prostredí. Zrejme ak si nedokážeme upratať vlastné pracovisko, asi ťažko môžeme
urobiť poriadok v obci.

PRED

PO
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PRED

PO

Archivácia, je úžasná vec, lebo pri nej sme našli veci o ktorých sa nám ani nesnívalo.
Chtiac-nechtiac nám prešli rukami faktúry a výdavky, ktoré by isto zaujímali aj vás. Tejto téme budeme
venovať jedno samostatné vydanie ale až niekedy nabudúce, aby ste na to do ďalších volieb nezabudli.
Ukážeme vám ako „hospodárili“ naši predchodcovia.

PO

PRED

Kanceláriu bývalého sekretariátu sme rozdelili na dve časti. Jednu časť sme uzavreli a vytvorili
kanceláriu ekonómky. Z druhej menšej časti sme vytvorili klientskú čakáreň pre prvý kontakt s občanom.
Výhodou obce pri tejto rekonštrukcii boli predajné akcie spoločnosti Baumax v SR, ktorá rušila svoje
prevádzky a my sme všetok potrebný materiál na prestavbu zakúpili v sume 500 € (dvere, stoličky, stoly,
podlaha) pričom skutočná hodnota tovaru bola 2000 €.

PRED

PO

Toto je záber bývalej rozhlasovne, kde sa v takomto stave pravidelne hlásili obecné oznamy
miestnym rozhlasom. Dnes sme ju prestavali na dvojúčelovú miestnosť – rozhlasovňu a kuchynku
pre zamestnancov úradu. Za sumu 130 € sme zakúpili kuchynskú linku, novú podlahu za 140 €.
20
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Vyčleneným priestorom majú zamestnanci zaistené normálne stolovanie a špinavé riady už nemusíme
umývať na toalete ako tomu bolo v minulosti. V miestnosti boli tri obrovské okná, zo severnej strany sme
ich zamurovali kvôli úspore financií, okno zo západnej strany sme vymenili za nové. Zo starých nájdených
vecí z rozhlasovne sme vyrobili „retro“ výstavku, ktorá je osadená v kancelárii prvého kontaktu.

Kanceláriu starostky obce a zástupkyne starostky sme dočasne premiestnili do sobášnej siene.
Sobášna sieň bola zrekonštruovaná v r. 2007 za 1.163.659,50 Sk (podlahové kúrenie, dlažba, steny
natreté špeciálnym náterom a sadrokartónový strop s množstvom svietidiel). Miestnosť bola počas roka
uzamknutá, nevyužívaná s vypnutým kúrením a to aj napriek nehoráznej a neprimeranej investícii.
Priemerný počet sobášov štatisticky poukazoval na 2 sobáše ročne. Nevyužiteľnosť a neefektívnosť
priestoru rozhodla o dvojúčelovom využívaní, a to ako kancelárie starostky obce ako aj sobášnej siene.
Sobášime na požiadanie aj v exteriéri.
Na obecnom úrade bol v čase nášho príchodu funkčný iba jeden telefónny aparát s jediným
telefónnym číslom. Za poplatok 50 € sme zabezpečili Orange telefónnu ústredňu, aby bola jednoduchá
komunikácia aj medzi kanceláriami so 6 novými aparátmi.

PRED

PO

Výmena 11 okien na Obecnom úrade prebiehala zmenšovaním okenných otvorov, nakoľko
išlo o sociálne zariadenia zo severnej strany. Druhoradou pridanou hodnotou bola aj úspora financií,
z dôvodu svojpomocne vykonaných prác.
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Situáciu v obci nám zhoršujú aj nečestní občania, ktorí vedome túto obec roky okrádali alebo
aj dodnes okrádajú a ich svedomie si s tým vie veľmi ľahko poradiť. Sú to občania, ktorí pravidelne
vykladajú smetné nádoby v rozšírenom počte, ktorý im neprislúcha, ďalej sú to občania, ktorí roky
nemajú priznaného psa resp. neplatia poplatok za neho a v neposlednom rade sú to občania, ktorí
obci uvádzajú menší počet osôb ako v skutočnosti obývajú danú nehnuteľnosť. Dôvodom je ušetriť
na poplatkoch za komunálny odpad, kanalizáciu alebo za psa. Napriek vynaliezavým spôsobom
našich nečestných občanov sa aj my posúvame v kontrolnom systéme a veríme, že čoskoro odstránime
diskrimináciu všetkých poctivých a slušných občanov úplne. Samozrejme, že máme v úmysle zverejniť
takýchto občanov, aby každý z vás vedel kto žije okolo nás.
Vzhľadom na legislatívnu možnosť a povinnosť obce, v blízkej budúcnosti pristúpime nielen
k exekučným konaniam voči dĺžnikom obce ale aj k samotnému predpisu úrokov z omeškania. Týka
sa to hlavne občanov, ktorí nehľadajú spôsoby pre riešenia vzniknutej situácie (napr. uzavretím
splátkového kalendára), ale naopak nepreberajú zásielky resp. sa vyhýbajú rôznym spôsobom tejto
zákonnej povinnosti.
Personálne obsadenie ovplyvňuje chod úradu najviac a počas nášho obdobia sa značne
zmenilo. Okrem zmeny štatutára, počas uplynulých dvoch rokov obsadila každú jednu agendu iná osoba,
čo značne ovplyvňovalo vykonanie ďalších nutných zmien v organizácii práce. Okrem zmeny starostky
obce a zástupkyne starostky obce, došlo k odvolaniu riaditeľa ZŠ Seňa, tri pracovníčky p. Hiščáková,
p. Hudáková a p. Maková požiadali o odchod do dôchodku, p. Piešová (mzdová účtovníčka) - požiadala
o rozviazanie pracovného pomeru dohodou, pričom pracovné miesto nebolo obsadené, agenda bola
zlúčená s prácou ekonómky obce, p. Fusek – koordinátor – pracovné miesto bolo zrušené zmenou
organizačnej štruktúry, pracovné miesto vo výdajni stravy bolo preobsadené z p. Juhásovej na p. Biákovú.
Pani Mgr. Tóthová a p. Piková ukončili projekt z EÚ v 12/2015.
Od 01.11.2016 získaním financií na projekt sociálnej práce, opäť funguje terénna sociálna práca
v obci s p. Mgr. Makajovou a p. Pikovou. Kmeňových zamestnancov na Obecnom úrade je päť
(starostka, zástupkyňa, ekonómka, referentka daní, matrikárka).
Ostatní pracovníci sú z projektu ÚPSVaR. Z radov občanov sa nám podarilo získať a prijať
v rámci projektu ÚPSVaR 6 ľudí, ktorí vykonávajú v našej obci odborné práce ako sú elektrikárske,
maliarske, murárske, vodoinštalatérske aj zámočnícke. Dve pracovníčky z ÚPSVaR sú prijaté
na admnistratívu. Obec znáša na nich iba náklady stravného a spoluúčasť 5 % mzdových nákladov.

Obecné zastupiteľstvo zasadalo 13x krát
počas dvoch rokov. Účasť poslancov:
Langová Silvia
Čamaj Štefan, Ing.
Hudák Jozef
Ficzere Gabriel
Szabó Jaroslav
Bárányová Marta
Domonkošová Katarína, Mgr.
Bačenko Miroslav, Ing., Mgr.
Probalová Marta, JUDr.
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OBECNÉ AKCIE

Dni Mikroregiónu Hornád 28.06.2015
(každoročné tradičné oslavy)

Októberfest - 10.10.2015

Polmaratón Košice-Seňa - 18.6.2016

Deň obce - 28.05.2016

Valentínska zábava

Mikuláš 11.12.2016

23
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Deň matiek 2016

Letný obecný tábor 2016

Parkúrové jazdectvo – 1.10.2016
na školskom ihrisku

Stretnutie seniorov 23.10.2016

Mikuláš a Vianočné trhy s vianočným punčom - 6.12.2015

24
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Rozmaring na Medzinárodnom festivale Wegorzewo v Poľsku 06/2016

Futbalisti reprezentovali Seňu, dosiahli pri tom prvenstvo!

25
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Čo hodnotíme ako prínos v oblasti služieb pre obec?
- zavedenie optiky a výmena elektrických stĺpov,
- zavedenie SMS rozhlasu,
- získanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - Poliklinika Ergomed
so zámerom rozšírenia odborných vyšetrení v budúcom období,
- vstup do Mikroregiónu Hornád,
- zriadenie Centra voľného času v ZŠ,
- vyučovanie AJ prestížnou jazykovou školou Empire v MŠ,
- zlúčenie obecnej a školskej knižnice.

Chceli by sme Vám predstaviť žiadosti o projekty, do ktorých sme sa zapojili:
-

revitalizácia zelenej plochy pri Kultúrnom dome – úspešná,
vodovod a kanalizácia – (dobudovanie) – nerozhodnuté,
oplotenie záhradkárov – čakáme na ďalšiu príležitosť,
námestie obce – pripravené – výzva nevydaná,
kultúrny dom – zastavená výzva,
Materská škola – rozšírenie kapacity – úspešná
zateplenie ZŠ – II. etapa - opakovane podávané,
žiadosť o dotáciu rekonštrukcie telocvične - neúspešná,
žiadosť o rekonštrukciu rozhlasu - neúspešná,
multifukčné ihrisko pri ZŠ - neúspešná,
oprava pomníka po II. svetovej vojne - neúspešná,
rekonštrukcia verejného osvetlenia – vo verejnej súťaži
výstavba nových bytových domov – pripravená lokalita v Novej Seni (podmienená riešením
inžinierských sietí),
- miestna komunikácia - úspešná výzva (z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity).

DOBROVOĽNÁ FINANČNÁ PODPORA
Z ROZPOČTU OBCE
v roku 2016 schválená Obecným zastupiteľstvom:
dotácia pre katolícku cirkev 1 000 €,
dotácia pre reformovanú cirkev 1 000 €,
dotácia pre futbalistov 7 900 € + 2 000 € a réžijné náklady,
dotácia pre Rozmaring 3 000 € a réžijné náklady,
dotácia Sopka, n.o. 2 500 €,
dotácia pre handicapovaného plavca – Miro Šušnyák 600 € na svetovej reprezentácii,
dotácia holubári 200 €, (v priestoroch bývalej kotolne bez réžijných nákladov),
dotácia modelári 200 € (bez priestorov),
dotácia seniansky okrášľovací spolok 500 € (kalendáre)
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Štedré Vianoce 2016 pre Seňu
Na prístavbu, rekonštrukciu a rozšírenie kapacity Materskej školy obce Seňa nám bol
schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 399 000 €.
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR nám schválil nenávratný finančný
príspevok vo výške 8 000 € na miestnu komunikáciu na rómskom kopci.
Viem, každý z vás si položí otázku prečo sme požiadali o nenávratné finančné prostriedky práve
v týchto oblastiach. Odpoveď je veľmi jednoduchá: Žiadať financie môžeme len na základe zverejnených
výziev jednotlivými ministerstvami, pričom výzva musí platiť pre obce nad 2 000 obyvateľov. Preto sme
sa zapojili do výziev, ktoré platia aj pre našu obec. Ďalším vysvetlením je, že evidujeme 55 žiadostí
rodičov, ktorí žiadajú umiestnenie dieťaťa v našej MŠ.
Výzva na komunikácie a cesty v obciach nad 2 000 obyvateľov vyhlásená nebola, preto sme
reagovali na výzvu Úradu splnomocnenca. Veríme, že vyčlenením ďalších financií z vlastných zdrojov
pri tomto projekte, uskutočníme aj časť komunikácií na inom mieste v obci.

POĎAKOVANIE
Poďakovanie patrí za bezplatné služby a finančné príspevky pre obec Seňa:
Dzurisko Peter, Fialka Eugen, Getrag Ford Transmissions Slovakia, Gubala Erik, Ihnát Ladislav, Kiss
Rastislav, Krešák Štefan, Litva Rastislav, Pillár Jozef, Parkanský Peter, Pika Peter, Quatro Trade, Sedlák
Štefan, Schmidt František, Szabo Jaroslav, Šušnyák Ladislav, Teľman Ladislav, Teľmanová Mária,
Valkovská Kamila, Vaško Jozef, Vitko Ľubomír, Valcovna profilov, záhradná architektka.
Taktiež touto cestou sa chceme poďakovať ochotným zamestancom a občanom, ktorí nám
v prvom roku denno-denne požičiavali náradie, stroje a prístroje, a to všetko bezodplatne. Predovšetkým
Jozefovi Biákovi, Ladislavovi Horváthovi, Štefanovi Fedorovi a Ing. Ondrejovi Staňovi (zapožičanie
paletového a vysokozdvižného vozíka).

POCHVALA STAROSTKY OBCE
Mgr. Valérii Čomovej, riaditeľke MŠ a Silvii Langovej, zástupkyni starostky obce za ochotný
prístup, enormnú snahu, oduševnelú prácu a pozitívnu podporu pri riadení obce.

Čo by sme chceli dosiahnúť v rokoch 2017 - 2018?
Skutočne by sme toho chceli veľa. Určite medzi najdôležitejšie projekty patrí dokončenie
kanalizácie, rozšírenie kapacity MŠ, rekonštrukcia komunikácií – ciest, zveľadenie obecných budov,
výmena verejného osvetlenia, príprava a vysporiadanie pozemkov pre výstavbu rodinných domov
a bytov. Ak si prečítate tieto noviny, budete mať veľa návrhov, čomu by sme mali prideliť najvyššiu prioritu
a čo robiť ako prvé. Iste to bude problém, ktorý vás už roky v tejto obci trápi. Ale verte, najprv každý z nás
bol dieťaťom a až potom dospel na človeka, ktorý sa dožil staroby. To isté robíme my, začíname od MŠ,
cez ZŠ a stavebné možnosti mladých. Keď sa bude náš demografický vývoj vyvíjať priaznivo, ozdravíme
zmýšľanie v tejto obci u všetkých občanov.
Každým dňom sme na seba náročnejší a snažíme sa, aby čas, ktorý venujeme tejto obci bol
aj viditeľný. Predovšetkým v tejto obci máme svoje nehnuteľnosti, svoju blízku aj vzdialenú rodinu a aj
to je jeden zo zištných dôvodov na to, aby naša Seňa napredovala. Uplynutý čas vrátiť nevieme, avšak
môžeme sa z neho poučiť, aby sme sa týmto chybám vyvarovali. Snažíme sa urobiť čo najviac preto, aby
bol krajší a lepší život v našej obci, ako sme vám sľúbili pred dvoma rokmi.
S úctou

Marcela Gallová, Silvia Langová,
zamestnanci OcÚ, MŠ a ZŠ
a poslanci OZ
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