ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa
11.12.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie

zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Odprezentovanie novej verzie internetovej stránky obce
4. Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2021,2022,2023
5. Prerokovanie VZN o chove, vodení a držaní psov
6. Prerokovanie VZN o miestnom poplatku za rozvoj
7. Prerokovanie úpravy VZN o miestnych daniach a poplatkoch – poplatok za
odpad
8. Prerokovanie a odsúhlasenie cenových ponúk na spracovanie zákazky „ Zmeny
a doplnky č.4 Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, k.ú.
Seniakovce

9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Pončák. Predniesol
program a navrhol vsunúť do bodov programu, ako bod č.8, prerokovanie a odsúhlasenie
cenových ponúk na spracovanie zákazky „ Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obcí
Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, k.ú. Seniakovce. Návrh bol odsúhlasený
poslancami obecného zastupiteľstva a program bol schválený.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Klaudia Fogarášová, za overovateľov zápisnice boli
určení : Ing. Marián Radvák, Marián Mroč
K bodu č. 2
Starosta informoval o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva
- návrh úpravy rozpočtu: návrh úpravy rozpočtu bol vyvesený na obecnej tabuli ako aj na
webovej stránke obce, bez pripomienok,
- dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzavretou medzi P.S.R- Peter Sekerák, Bretejovce 52, 08203
a obcou Seniakovce bol podpísaný a od 11/2020 sa fakturuje podľa dohodnutých podmienok v
tomto dodatku,
- NFP, o ktorú obec požiadala, bola schválená a finančné prostriedky vo výške 1935€ boli
pripísané na účet obce 13.11.2020
- zmeny a doplnky územného plánu boli schválené a starosta oslovil troch zhotoviteľov na
vypracovanie cenovej ponuky na spracovanie zákazky„ Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu
obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, k.ú. Seniakovce
- VZN o miestnom poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z.z. bolo vypracované

a vyvesené na obecnej tabuli ako aj na webovej stránke obce,

- zmluvy s CVČ boli podpísané, s Kongregáciou bl. Imeldy je zmluva podpísaná na rok
2021 a prvá časť sa vyplatí podľa zmluvy do 30.4.2021. Mesto Košice zmluvy vrátilo
z dôvodu, že v roku 2020 mali CVČ pozastavenú činnosť kvôli pandémii spôsobenej
ochorením COVID 19 a požiadalo nás o prerobenie zmlúv na rok 2021. Poslanci vzali
na vedomie.
K bodu č. 3

Matej Pončák odprezentoval a predstavil novú verziu internetovej stránky obce na
YEGONE, porovnal čo ponúka terajšia stránka na WEBNODE a čo ponúka nová
stránka, porovnal poplatky, kapacitu, možnosti, objem dát. Ušetrenie nákladov pri novej
stránke predstavuje približne 100€/ročne. Po vysvetlení všetkých otázok, po všetkých
potrebných informáciách obecné zastupiteľstvo schválilo prechod webovej stránke obce
z Webnodu na Yegon. Pán Bc. Pončák požiadal OZ o súhlas s administrovaním novej
internetovej stránky. OZ schválilo žiadosť p. Bc. Pončáka ako administrátora stránky.
Za: 4
Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu č. 4
Starosta zhrnul úpravu rozpočtu na nasledujúci rok ako aj na ďalšie dva roky (2022,2023). Do
rozpočtu výdavkov sa zahrnulo 500€ na opravu verejného osvetlenia, a 500€ na opravu
verejného priestranstva a 4500€ na zmeny a doplnky v územnom pláne. Poslanec Ing. Kuchár
mal pripomienku k príjmovej položke, konkrétne k nárastu príjmom z daní za TKO .
Vysvetlenie je v náraste počtu obyvateľov prihlásených aj na prechodný pobyt ako aj v
návrhu úprave VZN obce Seniakovce č.1/2008 o miestnych poplatkoch za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady o 50% t.j. z 15€/rok/FO na 20€/rok/FO a z 60€/ rok/ PO na
80€/rok/PO. Pripomenul, že obec zabudla do výdavkov rozpočtu zahrnúť položku audit, čo je
480€ ročne.
Rozpočet bol jednohlasne schválený.
Za: 4
Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu č. 5
VZN o chove, vodení a držaní psov v obci bolo vyvesené na obecnej tabuli a zverejnené na
webovej adrese obce 2.11.2020. VZN bolo schválené.
Za: 4
Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu č. 6
VZN o miestnom poplatku za rozvoj bolo vyvesené na obecnej tabuli a zverejnené na
webovom sídle obce 2.11.2020. Pán Ing. Ďug sa informoval, či obec vie odhadnúť koľko eur
by to bolo približne pre obec za rok. Starosta obce ako aj poslanec Ing. Marián Radvák,
odpovedali, že odhad je veľmi ťažký keďže nevieme predvídať koľko stavebných povolení
obec vydá v nasledujúcom roku a ani akú veľkú rozlohu budú mať domy. Pán RNDr. Hajduk
oponoval, že sa to dá odhadnúť podľa predchádzajúcich rokov. VZN bolo schválené.
Za: 4
Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu č. 7
Úprava VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
bola vyvesená na obecnej tabuli a zverejnená na webovej adrese obce dňa 26.11.2020
Navrhuje zvýšenie poplatku za komunálny odpad o 50% t.j. z 15€/rok/FO na 20€/rok/FO a zo
60€/ rok/ PO na 80€/rok/ PO. Poslanci schválili úpravu VZN.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
K bodu č. 8
Na základe Uznesenia OZ č.21/2020 zo dňa 22.10.2020 boli starostom obce oslovené tri firmy
na vypracovanie cenovej ponuky na spracovanie zákazky „ Zmeny a doplnky č.4 Územného
plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, k.ú. Seniakovce. Cenové ponuky sú
prílohou zápisnice. Žiadosti o dotácie na vypracovanie územného plánu sa podávajú od
15.1.2021 do 15.2.2021. Dovtedy musí mať obec podpísanú zmluvu s oprávnenou osobou,
ktorá vypracuje agendu. Návrh mandátnej zmluvy s p. Ing. Ivetou Sabákovou v hodnote 500€
je prílohou tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo sa jednohlasne zhodlo, že obec osloví na
spracovanie zákazky Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obcí Lemešany, Janovík,
Bretejovce a Seniakovce, k.ú. Seniakovce firmu BOSKOV s.r.o., ktorá zaslala najvýhodnejšiu
ponuku v sume 3960€. OZ schválilo podpísanie mandátnej zmluvy medzi mandatórom Ing.
Ivetou Sabakovou a mandantom Obec Seniakovce, v ktorej je odmena za práce a činnosti podľa
predmetu zmluvy dohodnutá zmluvnými stranami vo výške 500€.
Za: 4
Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Diskusia
Pán Ing. Marián Ďug, ako predseda OZ Seniakovce – Nové centrum, o.z., predniesol vyjadrenie
obecnému zastupiteľstvu obce Seniakovce ako aj prítomným hosťom, v ktorom objasňuje
dôvody vzniku OZ, ako aj jeho ciele a názov OZ. Plné znenie tohto vyjadrenia je súčasťou
zápisnice. Pri výbere názvu OZ vychádzali z územného plánu obce , kde je časť obce, do ktorej
spadajú všetky pozemky obsluhované touto cestou označené ako Centrum. Na čo reagovali
prítomní aj poslanci, že v územnom pláne je Centrom označená celá oblasť obce a jednotlivé
lokality napr. „Na Záhumní“, „Za dedinou“ či „Pri cintoríne“. Starosta obce zniesol výhrady
k niektorým bodom tohto vyjadrenia ako napríklad tvrdeniu, že na stretnutí v marci 2018, ktoré
sa konalo na pôde obecného úradu za prítomnosti členov združenia a jeho prítomnosti súhlasil
s tým, že združenie môže mať sídlo ako aj korešpondenčnú adresu na obecnom úrade.
Odôvodnil to tým, že aj ako starosta o tom nemôže sám rozhodnúť, takéto rozhodnutie musí
byt prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom. Ďalej zdôraznil, že bol len oboznámený
p. Lenkou Ďugovou, že dala poslať na adresu obecného úradu korešpondenciu pre občianske
združenie, pretože ešte nemajú zriadenú schránku, no to nebol súhlas so zriadením sídla OZ na
adrese OcÚ. Starosta navrhol, aby obec v spolupráci so združením pripravilo plán a podmienky
za akých môže mať OZ adresu n sídle OcÚ vrátane schránky na doručovanie písomnosti , ktoré
bude následne prerokovane na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Slečna Ema Kuchárová
požiadala starostu, aby odpovedal na poslednú otázku tohto vyjadrenia p. Ing Ďuga, ktorá znie:
“Je možné očakávať, že ak by došlo k darovaniu spomínaného pozemku obci a teda všetkým
občanom, že obec zabezpečí v dohľadnej dobe dobudovanie cesty ako aj jej údržbu a opravy
zo svojich zdrojov, prípadne z dotácii štátu alebo EU tak, aby táto cesta mohla slúžiť celej obci,
všetkým a bez obmedzení? V takom prípade by už existencia OZ nebola potrebná.“ Starosta
obce odpovedal, že obec nemá finančne prostriedky na to, aby zabezpečila dobudovanie cesty.
Pani Dančišinová Eva opäť vyjadrila svoj názor, že týmto pomenovaním občianskeho
združenia ako aj niektorými svojimi vyjadreniami ,to vyzerá ako by chceli zmeniť doterajšie
fungovanie v obci. Pýtala sa prečo, členovia združenia neprišli pred doma rokmi a nepredstúpili
pred všetkých občanov a nepovedali tak, ako na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva
o plánoch a fungovaní občianskeho združenia, aby sa predišlo týmto a podobným
nedorozumeniam.
Vo vyjadrení p. Ing Ďuga sa spomína, že podľa názoru niektorých občanov vzniklo združenie
za účelom poberania dvoch percent z daní. Toto tvrdenie vyvracia tým, že po celú dobu
existencie OZ, t.j. od roku 2018, OZ nevyužilo možnosť byť prijímateľom daní. Na čo
reagovala p. Fogarášová pripomienkou, že podľa platných podmienok môže byt prijímateľom
daní len to občianske združenie , ktoré existuje dva roky a teda prvý krát o možnosť zápisu do
registra poberateľov dvoch percent daní sa môže OZ Seniakovce – Nové centrum, o.z., môže
požiadať až tohto roku (2020). Obecné zastupiteľstvo vzalo vyjadrenie predsedu OZ
Seniakovce – Nové centrum, o.z., na vedomie.
Pani Kuchárová upozornila na to, že aj napriek zákazovej značke prechádzali po ich ulici
nákladne autá a domiešavače k stavbe p. Ing. Ladislava Michalova. Pani Dančišinová povedala,
že spolu s p. Ing. Michalovom navštívia v najbližších dňoch p. Ing. Ďuga , ako predsedu OZ,
a odkonzultujú si ním za akých podmienok môžu prípadne súkromný pozemok patriaci
vlastníkom združenia využívať.
O slovo požiadal aj poslanec Ing. Kuchár, ktorý predniesol vyjadrenie k minulému zasadnutiu
obecného zastupiteľstva, a v ktorom sa zároveň vzdal poslaneckého mandátu. Celé znenie
vyjadrenia Ing. Vladimíra Kuchára je súčasťou zápisnice a obecné zastupiteľstvo ho vzalo na
vedomie. Obec vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Kuchára prijala a bude sa mu venovať
v zmysle platných zákonov a predpisov.

Uznesenie č. 24/2020
A. SCHVAĽUJE:
1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program zasadnutia OZ

Uznesenie č. 25/2020
A. BERIE NA VEDOMIE
1.Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
2. Vyjadrenie predsedu OZ Seniakovce – Nové centrum, o.z.

Uznesenie č. 26/2020
A. SCHVAĽUJE:
1. Prechod internetovej stránky obce www.seniakovce.sk z Webnode na Yegone od januára
2021, po vypršaní platnosti domény na Webnode.
2. Žiadosť p. Bc. Pončáka o administrátorovanie stránky

Uznesenie č. 27/2020
A. SCHVAĽUJE:
1.Rozpočet na rok 2021 a nasledujúce roky 2020 a 2023.

Uznesenie č. 28/2020
A. SCHVAĽUJE:
1. VZN o miestnom poplatku za rozvoj.

Uznesenie č. 29/2020
A. SCHVAĽUJE:
1. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
o 50% t.j. z 15€/rok/FO na 20€/rok/FO a zo 60€/ rok/ PO na 80€/rok/ PO.

Uznesenie č. 30/2020
A. SCHVAĽUJE:
1. Cenovú ponuku firmy BOSKOV s.r.o., v sume 3960€.
2. Podpísanie mandátnej zmluvy medzi mandatorom Ing. Ivetou Sabákovou.a mandátom
obcou Seniakovce

Uznesenie č. 31/2020
A. SCHVAĽUJE:
1. VZN o chove, vodení a držaní psov .

Uznesenie č. 32/2020
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Vyjadrenie poslanca Ing. Kuchára
B. PRÍJMA
1.Vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Kuchára

Zapísal :

Bc. Klaudia Fogarášová

.......................................

Overovatelia zápisnice :

Ing. Marián Radvák

........................................

Marián Mroč

........................................

...................................................
Jozef Pončák, starosta obce

Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03, IČO: 327751.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 26/2020 zo dňa 11.12.2020
A. SCHVAĽUJE:
1. Prechod internetovej stránky obce www.seniakovce.sk z Webnode na Yegone od januára
2021, po vypršaní platnosti domény na Webnode.
2. Žiadosť p. Bc. Pončáka o administrátorovanie stránky

V Seniakovciach 11.12.2020
Jozef Pončák
starosta obce

Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03, IČO: 327751.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 27/2020 zo dňa 11.12.2020
A. SCHVAĽUJE:
Rozpočet na rok 2021 a nasledujúce roky 2020 a 2023

V Seniakovciach 11.12.2020
Jozef Pončák
starosta obce

Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03, IČO: 327751.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 28/2020 zo dňa 11.12.2020

A. SCHVAĽUJE :
VZN o miestnom poplatku za rozvoj.

V Seniakovciach 11.12.2020
Jozef Pončák
starosta obce

Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03, IČO: 327751.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 29/2020 zo dňa 11.12.2020

A. SCHVAĽUJE :
VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady o 50%
t.j. z 15€/rok/FO na 20€/rok/FO a zo 60€/ rok/ PO na 80€/rok/ PO.

V Seniakovciach 11.12.2020
Jozef Pončák
starosta obce

Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03, IČO: 327751.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 30/2020 zo dňa 11.12.2020
SCHVAĽUJE:
1. Cenovú ponuku firmy BOSKOV s.r.o., v sume 3960€.
2. Podpísanie mandátnej zmluvy medzi mandatorom Ing. Ivetou Sabákovou.a mandátom
obcou Seniakovce

V Seniakovciach 11.12.2020
Jozef Pončák
starosta obce

Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03, IČO: 327751.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 31/2020 zo dňa 11.12.2020
SCHVAĽUJE:
VZN o chove, vodení a držaní psov .

V Seniakovciach 11.12.2020
Jozef Pončák
starosta obce

Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03, IČO: 327751.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 32/2020 zo dňa 11.12.2020
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Vyjadrenie poslanca Ing. Kuchára
B. PRÍJMA
1.Vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Kuchára

V Seniakovciach 11.12.2020
Jozef Pončák
starosta obce

