
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

12.12.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Vyhodnotenie ponúk predložených cenových ponúk na zákazku: odvoz komunálneho 

odpadu 

4. Informácia o riešení cesty na Záhumní 

5. Informácia o výsledkoch komisie pre riešenie  

6. Diskusia 

7. Uznesenie 

8. Záver 

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Pončák.  

Predniesol program, ktorý bol bez pripomienok schválený. 

 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá Katarína Tyčiaková, za overovateľov  zápisnice boli 

navrhnutí : Radovan Pagačár a Ing. Tomáš Baran. 

 

K bodu č. 3 

Dňa 21.11.2017 bola odoslaná výzva na predkladanie cenových ponúk na odvoz komunálneho 

odpadu. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku: KOSIT a.s.Košice, AGB 

ekoservis s.r.o. Košice, FÚRA s.r.o Rozhanovce. Komisia zložená  z poslancov OZ predložené 

ponuky porovnala a následne vybrala jednu a to cenovú ponuku predloženú spoločnosťou 

KOSIT a.s. Košice. Kritérium pre výber ponuky bola najnižšia cena. 

 

K bodu č. 4 

Starosta obce informoval poslancov OZ o vysporiadaní pozemkov pod cestou Na Záhumní. 

K dnešnému dňu má obec Seniakovce vypracovanú zmluvu o bezodplatnom prevode 

pozemkov určených na cestu v lokalite Na Záhumní a podpísalo ju dvadsaťštyri vlastníkov. 

Ďalších sedem vlastníkov podpíše predmetnú zmluvu v mesiacoch december 2017 a január 

2018. Po podpise zmluvy obec Seniakovce dá bezodkladne zapísať túto zmluvu na katastrálnom 

úrade v Prešove. Starosta bude o tom poslancov informovať na najbližšom zasadnutí. Poslanci 

OZ informáciu vzali na vedomie. 

 

K bodu č. 5 

Starosta informoval poslancov OZ o výsledkoch šetrenia komisie zloženej z týchto členov: 

Radovan Pagačár – poslanec OZ, Ing. Tomáš Baran – poslanec OZ, Elena Košová – osoba znalá 

miestnych pomerov, ktorá na základe žiadosti  advokáta JUDr. Jozefa Gӧbla zo dňa 11.10.2017 

preverovala neoprávnené zásahy do vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Starosta predložil 



poslancom OZ k nahliadnutiu záznam zo šetrenia na tvári miesta vypracovaný komisiou ako aj 

vyjadrenie Ing. Jozefa Vaška k prešetrovanej veci. Poslanci OZ sa s predloženým materiálom 

oboznámili a vzali ho na vedomie. 

 

K bodu č. 6 

 

K bodu č. 7 

 

UZNESENIE č. 5/2017 
 

A. SCHVAĽUJE 

 

1. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. cenovú ponuku predloženú spoločnosťou KOSIT a.s. Košice.                                                                               

 

B. BERIE NA VEDOMIE 

1.Informáciu o vysporiadaní pozemkov pod cestou Na Záhumní. 

2.Výsledky šetrenia komisie, ktorá na základe žiadosti  advokáta JUDr. Jozefa Gӧbla zo dňa 

11.10.2017 preverovala neoprávnené zásahy do vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

 

 K bodu číslo 8. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Jozef Pončák a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:   Mgr. Katarína Tyčiaková ......................................... 

 

Overovatelia zápisnice: Radovan Pagačár  ......................................... 

     

    Ing. Tomáš Baran  .......................................... 

 

 

 

 

 

  Jozef  Pončák 

           starosta obce 

 

 

 
 


