
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa     

29.3.2021 

 

 

Zloženie sľubu poslanca náhradníka – Ing. Mariána Ďuga 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 
Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Kontrola uznesení 

3. Oboznámenie s výsledkami auditu za rok 20219 

4. Oboznámenie s hospodárením obce v roku 2020 + stav účtu ku dňu konania 

zasadnutia 

5. Prehodnotenie výšky dotácie pre CVČ na rok 2021, prerokovanie zmluvy  z CVČ 

Košice 

6. Informácia o podaní Žiadosti o dotáciu na Zmeny a doplnky č.4 k územn. plánu 

obce Seniakovce 

7. Prerokovanie Gaštanfestu 2021, informácia o podanej žiadosti o dotáciu na toto 

podujatie 

8. Prerokovane možnosti čerpania dotácie na indiv. potreby obce podľa výnosu MF 

SR 

9. Úprava členov Krízového štábu, úprava členov Komisie na ochranu verejného 

záujmu 

10. Plán kontrolnej činnosti, Správa kontrolnej činnosti za rok 2020 

11. Prerokovanie možnosti informovať občanov prostredníctvom audio a video 

záznamov zo zasadnutí OZ 

11. Diskusia 

12. Záver 

 
 

K bodu č. 1 

 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Pončák. Privítal 

poslancov a hostí. Predniesol program. Program bol schválený. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Klaudia Fogarášová, za overovateľov  

zápisnice boli určení : Ing. Marián Ďug, Marián Mroč 

RNDr. Pavol Hajduk sa informoval, či obec má rokovací poriadok. Starosta ho 

oboznámil, že rokovací poriadok je zverejnený na webovej stránke obce. 

 

 

 



K bodu č. 2  

 
Starosta informoval o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

zastupiteľstva: 

- 24/2020 : overovatelia a zapisovateľka boli schválení 

- 2/2020 : poslanci vzali na vedomie planenie uznesení a vyjadrenie predsedu OZ 

Seniakovce – Nové centrum, o.z. 

- 26/2020 : nová internetová stránka je spustená, funguje , vychytali sa chyby 

a nedostatky a postupne sa odstránili 

- 27/2020 : rozpočet na rok 2021 a nasledujúce dva roky bol schválený, prijatý a je 

platný 

- 28/2020 : platné VZN o poplatku za rozvoj 

- 29/2020: VZN o miestnych  daniach je  platné, poplatky sú vyrubené podľa tohto VZN 

- 30/2020 : s vybraným spracovateľom ZaD č.4 územného plánu obce Seniakovce 

firmou BOSKOV, s.r.o. bola uzavretá  zmluva podľa predloženej cenovej ponuky, na 

územnom pláne sa pracuje, zmluva s mandatárom Ing. Ivetou Sabákovou a mandátom 

obcou Seniakovce bola podpísaná, zverejnená a je právoplatná 

- 31/2020 : VZN o chove psov je právoplatné  

- 32/2020 : obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie vyjadrenie Ing. Vladimíra Kuchára. 

OZ prijalo vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Vladimíra Kuchára  

- 4/2021 : uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení berú na vedomie všetci poslanci 

 

 
K bodu č. 3 

 

Starosta oboznámil poslancov s výsledkami auditu za rok 2019. Audit vykonala Ing. Mgr. 

Hedviga Vadinová na základe ňou vyžiadaných podkladov, ktorého výsledkom bolo 

konštatovanie, že obec Seniakovce konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách. Správa o overení individuálnej účtovnej závierky bola zverejnená na internet. 

stránke obce. Poslanci berú správu o oboznámení s výsledkami auditu na vedomie 

 

 
K bodu č. 4  

 

Starosta informoval o hospodárení obce v roku 2020. Obec v roku 2020 hospodárila 

s prebytkom vo výške 1325,67 €. Stav účtu k 31.12.2020 bol 6 875,95 €, stav pokladne 

k 31.12.2021 bolo 1 109,15 €, spolu hotovosť : 7985,10 €. V tom sú zahrnuté finančné 

prostriedky určené na sčítanie obyvateľov vo výške 940 €  ( prenesený výkon štátnej správy). 

Ing. Kuchár poznamenal, že 940 € nie je celá suma zarátaná , pretože sa už z tejto sumy zakúpil 

PC, čiže je potrebné odrátať 550€. Softvér sa zakúpil za obecné peniaze. Poslanci berú na 

vedomie správu o hospodárení obce. 

 

  

 

 

 



K bodu č. 5 

 

Starosta navrhol ponechať výšku dotácie pre CVČ 80€/dieťa/rok. Mesto Košice poslalo nový  

návrh zmluvy na prerokovanie na rok 2021, kvôli pandémií nefungovali centrá voľného času.  

Poslanci schválili výšku dotácií 80€/ rok / dieťa a schválili uzavretie zmluvy o poskytnutí fin. 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí medzi obcou Seniakovce ako poskytovateľom 

a Mestom Košice ako prijímateľom. 

 

Za: 5                                                      Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

      Radovan Pagačár 

      Ing. Marián Ďug 

      Marián Mroč 

      Ing. Marián Radvák 

      Ing. Tomáš Baran 

 

K bodu č. 6 

 

Starosta informoval o podaní žiadosti o dotáciu na ZaD č.4 k územnému plánu obce 

Seniakovce. Bola podaná 21.1.2021 , momentálne prebieha posudzovanie a o schválení alebo 

neschválení budeme OZ informovať. Poslanci berú na vedomie túto informáciu. 

 

 

K bodu č. 7 

 

Starosta predniesol návrh na prerokovanie Gaštanfestu , v prípade uvoľnenia opatrení v takej 

miere, že sa bude môcť usporiadať kultúrno spoločenské podujatie navrhuje termín 3.7.2021.  

Boli vypracované žiadosti na poskytnutie dotácie na túto akciu v spolupráci s Ing. Marekom 

Szarvašom. Dotácie boli podané na PSK, SOZU a na Fond na podporu umenia ( ktorá nebola 

podporená). Poslanci schvaľujú usporiadanie Gaštanfestu v termíne 3.7. 2021 ak to opatrenia 

Vlády SR a RUVZ umožnia a poslanci berú na vedomie podanie žiadosti o poskytnutie dotácii 

na toto podujatie. 

 

 

K bodu č. 8 

 

Starosta informoval, že čerpanie dotácií na individuálne potreby obce podľa výnosu MF SR 

z 9.12.2005 č.26825/2005 - 441, v tomto roku  nebude možné. MF SR na svojej internetovej 

stránke dňa 1.3.2021 oznámilo, že v roku 2021 poskytovať tieto dotácie nebude. Taktiež tieto 

dotácie neposkytlo ani v roku 2020. Starosta chcel tieto dotácie použiť na  výstavbu nových 

autobusových zastávok a na zakúpenie a osadenie žumpy pre OcÚ a KD. 

Poslanec Ing. Ďug sa informoval, či nie sú iné možnosti napr. z envirofondov. Bude to zrejme 

možné až ku koncu roka. OZ berie na vedomie túto informáciu. 

 

 
K bodu č. 9 

 

Starosta navrhol rozšíriť počet členov krízového štábu o nového poslanca Ing. Mariána Ďuga. 

Vzhľadom k vzdaniu sa mandátu poslanca Ing. Kuchára (nezávislý kandidát) zaniká aj jeho 

členstvo v Komisii pre ochranu verejného záujmu, preto starosta navrhol ako člena tejto 

komisie Ing. Mariána Ďuga, ktorý je tiež nezávislým kandidátom. Keďže Ing. Kuchár bol aj 



predseda tejto komisie bolo potrebné zvoliť nového predsedu. Poslanci zvolili za predsedu tejto 

komisie Ing. Mariána Ďuga. Poslanci schválili rozšírenie   krízového štábu o člena Ing, Mariána 

Ďuga. Poslanci schválili ako  člena Komisie pre ochranu verejného záujmu a zároveň aj  ako 

predsedu tejto komisie p. Ing. Mariána Ďuga. 

 

Za: 5                                                      Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

      Radovan Pagačár 

      Ing. Marián Ďug 

      Marián Mroč 

      Ing. Marián Radvák 

     Ing. Tomáš Baran 

 

 
K bodu č. 10 

 

Hlavný kontrolór predložil dňa 15.2.2021 plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. Žiaden 

z poslancov nemal výhrady k predloženému plánu kontrolnej činnosti a bol schválený. Poslanec 

Ing. Ďug sa však zdržal vyjadrenia k plánu, z  dôvodu, že ho nečítal. 

 

Za: 4                                                      Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

      Radovan Pagačár            Ing. Marián Ďug 

      Ing. Marián Radvák 

      Marián Mroč 

     Ing. Tomáš Baran 

 

Kontrolór predložil aj Správu kontrolnej činnosti za rok 2020. Nikto z poslancov nemal 

výhrady. 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1.pol rok 2021 a berie na vedomie správu kontrolnej 

činnosti za rok 2020 

 

K bodu č. 11 

 
Na základe požiadavky skupiny občanov obce Seniakovce predložil starosta poslancom 

OZ ich návrh zhotovovať a archivovať audio – video záznam. Keďže podľa vyhlášky 

RUVZ č.98 zo dňa 3.3.2021 sa podľa §4 odst. 2c, d nevzťahuje zákaz na zasadnutia 

schôdze orgánov verejnej moci, obec môže pri dodržaní opatrení usporiadať zasadnutie 

OZ aj s účasťou občanov. Starosta podotkol, že obec Seniakovce je malou obcou so 160 

obyvateľmi, má 5 poslancov a zasadnutia sú podľa zákona konané raz za 3 mesiace. 

Mimoriadne zasadnutia sú len zriedkavo. Podľa vývoja situácie ohľadom opatrení 

prezentovaných v médiách je predpoklad, že opatrenia sa budú zmierňovať aj 

s nástupom teplých dní a počtom zaočkovaných ľudí, preto dal na zváženie poslancom 

OZ či je nutné riešiť audio – video prenosy, a s tým spojenú úpravu rokovacieho 

poriadku, GDPR, nákup alebo prenájom techniky, ako aj určenie osoby, ktorá tieto 

prenosy bude vykonávať a spracovávať. Starosta vyjadril svoj názor, že obec takéto 

prenosy nepotrebuje a finančné prostriedky vynaložené na túto činnosť vie obec využiť 

aj inak. No ak poslanci uznajú, že je to potrebné bude plne rešpektovať ich rozhodnutie. 

Poslanec Ing. Radvák a poslanec Mroč nesúhlasia, aby obec zhotovovala audio – video 

záznam. Vyjadrili sa, že ak občania majú záujem si robiť takéto záznamy zo zasadnutí, 



nikto im v tom nemôže brániť, ale nech si na zhotovenie záznamu použijú vlastné 

mobily, prip. kamery. Poslanec Ing. Ďug sa opýtal, či obec umožní sprístupniť 

internetové spojenie pre živé vysielanie, streamovanie. Starosta na jeho otázku 

odpovedal, že ak to obec umožní, tak to už bude oficiálne a bude to musieť byť 

zverejnené do 48 hodín a musí to byť zahrnuté v rokovacom poriadku, a teda, bude 

nutné prepracovať a doplniť rokovací poriadok. Poslanec Ing. Ďug na to reagoval, že je 

to skôr otázka akejsi služby pre občanov ako otázka potreby. Slečna Ema Kuchárová 

položila otázku, či obec je ochotná sprístupniť 24 hod pred konaním zasadnutia OZ 

priestory KD na potrenú prípravu techniky pre video prenos. S tým nesúhlasili niektorí 

poslanci ani starosta. Poslanec Ing. Radvák navrhol max 30 min pred začatím 

zasadnutia, s čím ale slečna Kuchárova nesúhlasila, a bola by radšej aby to bolo tých 24 

hod vopred. 

Poslanci tento návrh neschválili. 

 
Za:1                                                     Proti: 4                                   Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug            Radovan Pagačár        

             Ing. Marián Radvák 

            Marián Mroč 

               Ing. Tomáš Baran 

 

 

Diskusia 

 
Ing. Kuchár sa v diskusii pýtal, či sme nevyužili možnosť čerpania dotácií z Programu 

obnovy dediny, pretože podľa neho sme mohli  tieto dotácie využiť na zakúpenie 

žumpy, keďže v tomto roku  nebudú poskytované prostriedky z MF SR na individuálne 

potreby obce podľa  výnosu. Starosta ho oboznámil, že sme požiadali o dotáciu 

z Programu obnovy dediny, ale na úpravu verejného priestranstva pred OcÚ a KD 

(úpravu zelených a betónových plôch    

), zakúpenie ping – pongového stola, nového detského ihriska a oprava už jestvujúceho 

ihriska. Obec konzultovala s programom obnovy dediny aj nákup žumpy, ale prioritne 

nám odporúčali ísť do zelene , certif. ihriska, neodporúčali nám žiadosť o dotáciu zlúčiť 

s nákupom žumpy. 

RNDr. Hajduk sa informoval, či by nebolo možné doplniť do rokovacieho poriadku 

formulu, aby v prípade nevhodného, agresívneho alebo vulgárneho prejavu občanov, 

bol tento prejav vyškrtnutý, vyňatý zo záznamu a vyzvať občana, aby ukončil svoj 

prejav. Podľa jeho názoru ak sa tak začne robiť stále, tak si ľudia na to zvyknú, budú to 

akceptovať a začnú sa správať na zasadnutiach OZ slušne. Tento jeho podnet vychádzal 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ , ktoré bolo viac emotívne, a bol zarazený, že nikto 

z poslancov a ani starosta túto debatu nezastavili. Starosta obce vysvetlil, že 

v rokovacom poriadku je aj upresnené kto a v akom poradí ma udelené slovo ,a aj to, že 

je možné občanovi odobrať slovo. Poslanec Ing. Radvák poznamenal, že na papier 

môžeme dávať čo chceme, ale pokiaľ si to človek sám neuvedomí, tak je to zbytočné. 

Poslanec Ing. Ďug, navrhol, ak nastane opäť takýto prípad, aby sme dotyčného 

upozornili, prípadne vyzvali aby opustil zasadnutie, čo by mohlo byt akousi prevenciou 

do budúcna aj pre ostatných. Ing. Kuchár sa v diskusii vrátil ešte k bodu č.11 programu, 

s tým, že záznam zo zasadnutí nie je pre jeho osobnú potrebu, ale najmä pre občanov, 



ktorí sa nemôžu zúčastniť zasadnutia, či už kvôli vyššiemu veku alebo z iných dôvodov. 

Podľa neho bola poznámka na konci pozvánky na zasadnutie OZ, aby občania zvážili 

svoju účasť na zasadnutí OZ z dôvodu zlej epidemiologickej situácii a kvôli opatreniam 

Vlády SR a RUVZ, trochu manipulatívna a  nie úplne kóšer. Na živý prenos zo 

zasadnutia OZ je potrebné pripraviť a odskúšať techniku a pripojenie, aby sa nestalo, že 

sa to nepodarí a ľudia na „ druhom“ konci budú zbytočne čakať na toto vysielanie. Preto 

by chceli sprístupniť priestory 24 hod pred konaním zasadnutia a nie len pol hodinu. 

Informoval sa , či je teda obec ochotná poskytnúť aj internetový kábel, ktorý je potrebný 

k tomuto vysielaniu. Keďže tento bod programu poslanci nechválili, obec neposkytne 

kábel a neumožní prenos realizovaný obecným príslušenstvom. 

 
 

 

Zapísal :                               Bc. Klaudia Fogarášová               ....................................... 

   

Overovatelia zápisnice :     Ing. Marián Ďug     ........................................ 

 

                                    Marián Mroč        ........................................ 

 

  

 

 

 

 

 

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

         Jozef Pončák, starosta obce 

 
 

 

 

Uznesenie č. 3/2021 
 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program  zasadnutia OZ . 
 

 

Uznesenie č.4/2021 

 
 A. BERIE NA VEDOMIE 

1.Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 
 

Uznesenie č.5/2021 

 
A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Správu audítora za rok 2019 

 



Uznesenie č.6/2021 

 
A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Správu o hospodárení obce v rok 2020  

 

 

Uznesenie č.7/2021 

 
A. SCHVAĽUJE 

1. Výšku dotácií 80€/ rok / dieťa a uzavretie zmluvy o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie detí medzi obcou Seniakovce ako poskytovateľom a Mestom Košice ako 

prijímateľom. 

 

 

Uznesenie č.8/2021 

 
A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Podanie žiadosti o dotáciu na ZaD č.4 k územnému plánu obce Seniakovce 

 

 

Uznesenie č.9/2021 

 
A. SCHVAĽUJE 

1. Usporiadanie Gaštanfestu v termíne 3.7. 2021 ak to opatrenia Vlády SR a RUVZ umožnia  

B. BERIE NA VEDOMIE 

1.Podanie žiadosti o poskytnutie dotácii na toto podujatie. 

 

 

Uznesenie č.10/2021 

 
A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Informáciu o neposkytovaní dotácie z výnosov z MF SR na rok 2021 

 

 

Uznesenie č.11/2021 

 
A. SCHVAĽUJE 

1. Rozšírenie   krízového štábu o člena Ing, Mariána Ďuga.  

2. Člena Komisie pre ochranu verejného záujmu a zároveň aj  ako predsedu tejto komisie 

p. Ing. Mariána Ďuga. 
 

 

Uznesenie č.12/2021 

 
A. SCHVAĽUJE 

1. Plán kontrolnej činnosti na 1.pol rok 2021 
 B. BERIE NA VEDOMIE 

1. Správu kontrolnej činnosti za rok 2020 



Uznesenie č.13/2021 

 
A. NESCHVAĽUJE 

1. Zhotovovanie audio – video záznamov a živých prenosov  zo zasadnutí OZ organizované 

obcou. 

 

 

 
 

 

 

 

 


