ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa
22.10.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

PROGRAM:
1. Otvorenie

zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Úprava rozpočtu podľa skutočného stavu
4. Prerokovanie Dodatku č.1/2020 k nájomnej zmluve s P.R.S. – Peter Sekerák,
Bretejovce 52, 08203 o výške nájmu predajne Mäsa a údenín .
5. Prerokovanie možnosti podania žiadosti o návratnú finančnú pomoc obciam
a VÚC na kompenzáciu výpadkov z príjmov fyzických osôb v roku 2020..
6. Prerokovať potreby zmeny úpravy územného plánu obce
7. Prerokovať možnosť vypracovania VZN o miestnom poplatku za rozvoj podľa
zákona č.447/2015 Z.z.
8. Informácia o množstevnom zbere kom. odpadu v obci
9. Prerokovanie návrhov zmlúv o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí s mestom Košice a Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Pončák. Predniesol
program. Program bol schválený 3/5 väčšinou.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Klaudia Fogarášová, za overovateľov zápisnice boli
určení : Ing. Marián Radvák
Radovan Pagačár
K bodu č. 2
Starosta predniesol a informoval o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Uznesenie č.7/2020 a Uznesenie č.8/2020 z 25.6.2020 – zmluvy sú podpísané oboma stranami
a zverejnené boli podľa zákona na webovej stránke obce www.seniakovce.sk dňa 11.8.2020
Uznesenie č.9/2020 z 25.6.2020 – spoločnosť Budimírske služby s.r.o. Reg. soc. podnik kvôli
nepriaznivému počasiu počas leta musí dokončiť najprv práce a zákazky, ktoré mali začaté,
následne prídu k nám. Obec je so spoločnosťou Budimírske služby s.r.o. Reg. soc. podnik
v telefonickom kontakte.
Uznesenie č.10/2020 z 25.6.2020 – nakoniec sa žiadosť nepodala, bol problém na ŽP a tiež
ďalším zisťovaním sa prišlo na to, že kamenivo je kvalitnejšie a investor ho odmietol poskytnúť
ako odpad.
Uznesenie č.11/2020 z 25.6.2020 – stĺpy sa kúpili , osadili, svietia .
Uznesenie č.13/2020 z 25.6.2020 – podnet sme podstúpili Obvodnému úradu v Prešove ,
priestupkovému odboru. Šetrila to polícia, ktorá bola vypočuť p. Figuľu aj p. Vaškovú.

Uznesenie č.15/2020 z 25.6.2020 – s uznesením bol P.R.S - Peter Sekerák, Bretejovce 52
oboznámený, v lehote 15 dní nevzniesol námietky, následne na to sa vypracoval Dodatok č.1 k
nájomnej zmluve, ktorý je na prerokovanie v 4 bode tohto zasadnutia. Po jeho prerokovaní sa
pošle na podpis.
Uznesenie č. 1/2020, bod 2 z 5.3.2020 – príspevok na CVČ vo výške 80€/dieťa, rozpočtom
schválené
Uznesenie č. 1/2020, bod 3 z 5.3.2020 – na podnet p. Gardoňa a p. Kuchára sa začal posielať
informatívny mail , že na stránke obce je uverejnený nový príspevok. p. Gardoň sa totiž
ponúkol, že zo začiatku to bude mať na starosti, nájde vhodnú aplikáciu a následne ju
nainštaluje do PC na OcÚ. Informatívny mail sa občanom , ktorí o to požiadali, posielal asi dva
mesiace potom sa p. Gardoň kvôli pracovnej zaneprázdnenosti prestal tomu venovať a neprišiel
sa ani na dohodnuté stretnutie s pracovníčkou obecného úradu, kvôli vyššie spomenutým
dôvodom, aby aplikáciu spojazdnil na obecnom počítací, na maily neodpovedal a ozval sa až
po opakovaných výzvach a sťažnostiach p. Kuchárovej. Mailová komunikácia je súčasťou tejto
zápisnice. Na základe vyžiadaných a preposlaných mailových adries už začala pracovníčka
obecného úradu posielať mail o tom, že bol na webovej stránke obce uverejnený nový oznam
z mailovej adresy obce . Informácie sms správou sa budú posielať len vo vážnych prípadoch.
Uznesenie č.3/2020 z 5.3.2020 dotácia nebola schválená, preto obec zakúpila osvetlenie
z vlastných zdrojov, stĺpy sú už osadené, zapojené.
Uznesenie č. 1/2020 z 5.3.2020 Gaštanfest sa kvôli nepriaznivému vývoju súvisiacim so
šírením ochorenia COVID – 19 tento rok nekonal. Zorganizovala sa akcia za dedinou
s posedením a guľášom. O podmienkach vybudovania cyklotrasy EUROVELO 11 boli
poslanci informovaní a teda sa uznieslo, že obec na to nemá prostriedky a stanovisko k tejto
výstavbe je rovnaké ako v roku 2015.
Poslanci kontrolu plnenia uznesení vzali na vedomie.
K bodu č. 3
Starosta obce vyzval pracovníčku OcÚ, aby povedala viac o úprave rozpočtu. Rozpočet sa
upravoval na základe skutočného stavu, upravili sa najmä príjmy súvisiace s preneseným
výkonom štátnej správy ako dotácie na Voľby do parlamentu SR a dotácie na SODB 2021,
výdavky sa navýšili o preddavkové platby do konca roka. Kvôli pandémii súvisiacej
s ochorením COVID – 19 má obec pokles na daniach.. Poslanec Kuchár upozornil na
nedoplatky na daniach a starosta obce vyzval pracovníčku, aby odkontrolovala v programe
nedoplatky a následne budú dlžníci vyzvaní k úhrade týchto nedoplatkov.

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
K bodu č. 4
Starosta obce predložil poslancom vypracovaný Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzavretou
medzi P.S.R- Peter Sekerák, Bretejovce 52, 08203 a obcou Seniakovce. Poslanci ho
jednohlasne schválili. Dodatok sa dá nájomcovi bezodkladne na podpis. p. Eva Dančíšinová sa
pýtala, či by nebolo možné prikázať nájomcovi , aby zabezpečil do predajne základné
potraviny, aby ľudia nemuseli v sobotu na nákup do mesta.

Za: 4
Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
K bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov o možnosti požiadať o návratnú finančnú výpomoc obciam
a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v súvislosti s negatívnym

vývojom hospodárenia obcí ovplyvneným predovšetkým pandémiou COVID – 19. Účel
použitia NFV je na všetku hospodársku činnosť (mzdy, energie, FA) nemožno ju použiť
na kapitálové účely. Doba splácania je 4 roky, prvá splátka v roku 2024 a posledná
v roku 2027. žiadosť je potrebné podať do 31.10.2020 a poskytnuté peňažné prostriedky
možno použiť do 31.12.2020. Obec Seniakovce ma pokles na daniach cca 1935€.
Poslanci žiadosť o NFV jednohlasne schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
K bodu č. 6
Starosta obce informoval o potrebe zmeny územného plánu obce, pretože cesta v lokalite Na
Záhumní nevyhovuje šírkou podľa noriem, neprešiel ani návrh s pešou zónou, pretože policajt
natrafil na nesúlad medzi grafickou a textovou časťou v územnom pláne. Problémom je , že p.
Vaško a p. Ružinský nesúhlasia s výstavbou cesty cez ich parcely , čím sa zmenila situácia
v lokalite je potrebné vykonať zmenu územného plánu. Bez kladného stanoviska KDI nedá
stavebný úrad súhlas k stavebným povoleniam. V terajšom územnom pláne je veľa nesúladu,
ako sú križovatky či cesta k čističke. Poslanec Radvák sa zaujíma, či už nie je lepšie vypracovať
nový územný plán ako len úpravu, aby sme v budúcnosti nemuseli opäť riešiť podobné
problémy, a tiež či sa nedá rozšíriť intravilán obce. Treba to prezistiť lebo podľa posledných
informácií , ktoré ma starosta, tak sa to nedalo. Predbežné výdavky na zmenu územného plánu
je cca 4 tisíc eur. Úprava územného plánu bola jednohlasne schválená.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
K bodu č. 7
VZN o miestnom poplatku za rozvoj by obec vedela dostať do obecnej pokladne prostriedky ,
ktoré by boli následne použité na rozvoj obce podľa zákona č.447/2015 Z.z. . Podľa zistených
informácií majú tento poplatok aj okolité obce , napr. Bretejovce, Budimír vo výške 3 eur.
Poslanec Kuchár vypočítal, že v našej obci sa ročne vydá cca 1,5 stavebného povolenia, t.j. 250
eur . Vyjadril názor, že on ako kupujúci, by si pomyslel svoje, keď ešte nezačne ani stavať
a obec už od neho zinkasuje peniaze za poplatok a ešte keď k tomu uvidí v akom stave sú
pozemky a okolie. Naopak, poslanec Radvák a kontrolór Dančišin v tom vidia prínos , najmä
ak sa začne v budúcnosti s výstavbou Na Kamenci. Poslanci sa zhodli na najnižšej sadzbe ,
VZN sa dá vypracovať a následne zverejniť . Prerokuje sa na najbližšom zasadnutí.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Radovan Pagačár
Ing. Vladimír Kuchár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

K bodu č. 8
Starosta obce informoval o skúšobnom programe firme Kosit , a to o množstevnom zbere pri
ktorom sa bude každá jedná smetná nádoba vážiť čím obec získa reálne informácie o množstve
odpadu v jednotlivých domácnostiach. Tieto informácie budú obci slúžiť ako podklad pri
určovaní poplatkov za vývoz odpadu v obdobiach po skončení platnosti terajšej zmluvy. Obec
Seniakovce má však zmluvu podpísanú do roku 2023. Teraz je potrebné pozbierať informácie
o množstve a veľkosti smetných nádob občanov pre databázu Kosit , aby nám vedeli
zabezpečiť, doručiť a namontovať čipy.
Poslanci berú na vedomie : 4
Ing. Vladimír Kuchár
Radovan Pagačár
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
K bodu č. 9
Poslanci prerokovali predložené zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie na záujmove
vzdelávanie deti s mestom Košice aj Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy. Zmluvy
budú po podpise oboch strán zverejnené na webovom sídle obce.

Diskusia
p. Dančišinová sa informovala, či by nebolo možné zakúpiť nové žiarivky a osvetlenie aj na
hlavnú ulicu, také aké sú na novej ulici. Áno, zvažuje sa nákup nových svietidiel a výmena
osvetlenia v celej obci, bude sa s tým počítať pri zostavovaní rozpočtu na nasledujúci rok.
Poslanec Radvák navrhuje vymeniť všetky lampy naraz, aby sa ušetrilo na práci a prenájme
plošiny. Kontrolór Dančišin spomenul možnosť sponzorovania nákupu nových žiariviek. P.
Dančišinová a p. Košová vyjadrili názor, že sa im nepáči, že sa na zasadnutí OZ nezúčastnili
najmä tí ľudia, ktorí ohovárajú. P. Košová žiada opätovne upozorniť a vyzvať pani Lubušku
aby neparkovala auto na verejnej zeleni, dochádza jej trpezlivosť a povie jej niečo sama. Obec
ju listom vyzvala, a dostala odpoveď, že hneď ako si prispôsobí terén a dvor parkovaniu vykoná
nápravu. Ale vyzveme ju opätovne , prípadne sa priestor, kde parkuje opaskuje, zvažuje sa aj
dopravná značka zákaz zastavenia a státia. To isté aj p. Kuchárik, kt. doteraz na výzvu reagoval
tak, že nemá postavený plot. Keďže plot už má postavený , vyzveme ho aby auta parkoval vo
dvore. Pozrie sa VZN o verejnom poriadku a prípadne sa tieto podnety podstúpia obvodnému
úradu priestupkovému konaniu. Poslanec Mroč žiada, aby sa odstránil aj drevený mostík, ktorý
tam kvôli stavbe RD postavila p. Lubušká a p. Košová žiada, aby konečne odpratala kamenivo
z opravy chodníka, ktorý bol zničený pri výstavbe spomínaného RD. Starosta obce poprosil
poslancov, aby občanom predkladali pravdivé , relevantné a úplné informácie, aby
nedochádzalo k ohováraniu, pretože niektorí občania, tvrdia , že obec rozbila peniaze na
základe neúplných a skreslených informácii. Príjmy sa používajú na bežný chod obce,
výdavky spojené s bežnou existenciou a réžiou OcÚ. Poslanec Kuchár správne reagoval, že
rozpočet obce pokryje nevyhnutné výdavky na chod obce, nevybuduje nič väčšie bez
kapitálových príjmov, na ktoré ale obec bohužiaľ nemá, a ktoré by mohla obec získať
prostredníctvom dotácií. Zároveň tiež ale poslanec Kuchár nepravdivo obvinil obec, že platí
dva mobilné telefóny, či je to potrebné, aby tak malá obec mala dva telefóne mobilné čísla.
Starosta mu vysvetlil, že jedno číslo je jeho súkromné, aj keď je zverejnené na webovej stránke

obce, a že si ho platí sám. Tiež ho informoval o tom, že obecný mobil je zriadený len posledné
dva roky, dovtedy používal svoj súkromný mobil aj na obecné záležitosti, ktoré boli plné
hradené z jeho rodinného rozpočtu celých desať rokov. Obec platí pevnú linku, mobilný telefón
a mobilný internete, ktorý bol zakúpený kvôli vypadávaniu internetu na obecnom úrade. Bude
končiť viazanosť, zruší sa a pozrú sa nové ponuky , programy pre PO. Starosta informoval
zúčastnených, že obec poslala žiadosť o preverenie sídla adresy občianskeho združenie
Seniakovce – Nové centrum, o.z. Na obecný úrad totiž prichádzala pošta pre OZ, ale po
preverení a prešetrení sa zistilo, že obec ani OZ nedalo súhlas občianskemu združeniu na to,
aby si adresu sídla dala na adresu obecného úradu. V. Kuchár o ničom nevedel, dokonca si
myslel, že obec je členom tohto združenia, a že teda preto je sídlo OZ na adrese obecného úradu.
P. Dančišinovú nahneval názov tohto združenia, ktoré bolo vytvorené za účelom výstavby cesty
a žiada, aby bolo premenované. Príde jej to akoby sa chceli odčleniť od pôvodných obyvateľov
a akoby si chceli založiť vlastnú komunitu. Pán Vladimír Kuchár sa k tomu nevedel vyjadriť,
pýtal sa starostu. Ten sa k tomu nevedel vyjadriť, pretože obec nie je členom tohto združenia
a taktiež sa nezúčastnila na schôdzach združenia Nového centra. Pani Košová zas poukázala
na to, že niektorí občania chceli použiť 2 tis. eur na kvety a opravu lavičiek a priestranstva
okolo KD, ktoré by aj tak zničili deti, ktoré tu chodia aj z okolitých dedín a robia neporiadok
a nemravne sa správajú. Kuchár apeloval na to, že za posledné roky boli na daniach pre deti
vybraté takmer 8 tis.eur a nič sa pre ne neurobilo. Na to starosta sa vyjadril. že tieto finančné
prostriedky poskytuje obec prioritne centrám voľného času , ktoré o to požiadajú, financujú sa
z toho akcie pre deti, ako pečenie medovníčkov, počas Gaštnfestu všetky sprievodné akcie
určené deťom a keďže sú tieto financie príjmom obce a obec ich môžem použiť aj na iné účely
potrebné pre obec. Pán Vladimír Kuchár upozornil na to, že obec 20 rokov nevedela
vysporiadať pozemky na tejto ceste , preto vzniklo toto združenie a už je to v poriadku. Starosta
ho upozornil, že to tak celkom pravda nie je, pretože obec snahu mala, ale narazila na nesúhlas
viacerých občanov. To, že sa to podarilo im, založením OZ berie starosta ako výhodu, no cesta
teraz patrí vlastníkom a členom Oz Seniakovce – Nové centrum, o.z., a je ich súkromným
majetkom , a preto sa obec nemôže podieľať na jej oprave či údržbe ako tvrdia niektorí občania.
Napriek tomu tam obec urobila verejné osvetlenie a pomohla pri výstavbe NN sietí verejného
vodovodu a v rámci svojich možnosti dala naviesť makadam.

Uznesenie č. 16/2020
A. SCHVAĽUJE:
1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program zasadnutia OZ .

Uznesenie č.17/2020
A. BERIE NA VEDOMEI :

1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
2. Informáciu o množstevnom zbere spoločnosti Kosit

Uznesenie č.18/2020
A. SCHVAĽUJE :
1. Schvaľuje úpravu rozpočtu podľa skutočného stavu na rok 2020.

Uznesenie č.19//2020

A. SCHVAĽUJE :

1.Schvaľuje Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzavretou medzi obcou Seniakovce
a podnikateľom P.R.S. – Peter Sekerák, Bretejovce 52, 08203.

Uznesenie č.20/2020
A. SCHVAĽUJE :
1. Podať žiadosť o návratnú finančnú výpomoc obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov FO v roku 2020 v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí

ovplyvneným predovšetkým pandémiou COVID – 19. Účel použitia NFV je na všetku
hospodársku činnosť (mzdy, energie, FA) nemožno ju použiť na kapitálové účely. Doba
splácania je 4 roky, prvá splátka v roku 2024 a posledná v roku 2027. žiadosť je
potrebné podať do 31.10.2020 a poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do
31.12.2020. Obec Seniakovce ma pokles na daniach cca 1935€.

Uznesenie č.21/2020
A. SCHVAĽUJE :
1. Zmenu ( úpravu) územného plánu obce.

Uznesenie č.22/2020
A. SCHVAĽUJE :
1. Vypracovanie VZN o miestnom poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z.z. .s
najnižšou sadzou 3€.

Uznesenie č.23/2020
ASCHVAĽUJE
1.Návrhy zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti s mestom
Košice aj Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy

Zapísal :

Bc. Klaudia Fogarášová

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

Overovatelia zápisnice :

Ing. Marián Radvák

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

Radovan Pagačár

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

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

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 16 /2020 dňa 22.10.2020
A. SCHVAĽUJE:
1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program zasadnutia OZ .

Seniakovciach 22.10.2020
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 17/2020 dňa 22.10.2020
A. BERIE NA VEDOMEI :

1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
2. Informáciu o množstevnom zbere spoločnosti Kosit

Seniakovciach 22.10.2020
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 18/2020 dňa 22.10.2020
A. SCHVAĽUJE :
1. Schvaľuje úpravu rozpočtu podľa skutočného stavu na rok 2020.

Seniakovciach 22.10.2020
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 19/2020 dňa 22.10.2020
A. SCHVAĽUJE :

1.Schvaľuje Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzavretou medzi obcou Seniakovce
a podnikateľom P.R.S. – Peter Sekerák, Bretejovce 52, 08203.

Seniakovciach 22.10.2020
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 20/2020 dňa 22.10.2020
A A. SCHVAĽUJE :
1. Podať žiadosť o návratnú finančnú výpomoc obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov FO v roku 2020 v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí

ovplyvneným predovšetkým pandémiou COVID – 19. Účel použitia NFV je na všetku
hospodársku činnosť (mzdy, energie, FA) nemožno ju použiť na kapitálové účely. Doba
splácania je 4 roky, prvá splátka v roku 2024 a posledná v roku 2027. žiadosť je
potrebné podať do 31.10.2020 a poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do
31.12.2020. Obec Seniakovce ma pokles na daniach cca 1935€.

Seniakovciach 22.10.2020
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 21/2020 dňa 22.10.2020
A. SCHVAĽUJE :
1. Zmenu územného plánu obce, pretože cesta v lokalite Na Záhumní nevyhovuje šírkou podľa
noriem, neprešiel ani návrh s pešou zónou, pretože policajt natrafil na nesúlad medzi grafickou
a textovou časťou v územnom pláne. Bez kladného stanoviska KDI nedá stavebný úrad súhlas
k stavebným povoleniam. V terajšom územnom pláne je veľa nesúladu, ako sú križovatky či
cesta k čističke.

Seniakovciach 22.10.2020
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 22/2020 z 22.10.2020

A. SCHVAĽUJE :
1. Vypracovanie VZN o miestnom poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z.z. .s
najnižšou sadzou 3€.

V Seniakovciach 22.10.2020
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. č.23/2020 z 22.10.2020

ASCHVAĽUJE
1.Návrhy zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti s mestom
Košice aj Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy

V Seniakovciach 22.10.2020
Jozef Pončák
starosta obce

