
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

15.12.2016 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Prerokovanie rozpočtu na r. 2017,2018,2019 

4. Prerokovanie plánu preventívnych výchovných činnosti o ochrane pred požiarmi za r. 

2012 

5. Informácia o vykonanom audite obce Seniakovce, predloženie správy od  audítorky Ing. 

Mgr. Vadinovej  o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

6. Prerokovanie členstva obce Seniakovce v združení obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce, 

Seniakovce s názvom ZOM Tri Kopce 

7. Prerokovanie členstva obce Seniakovce v združení obcí Dolná Torysa 

8. Informácia o stave cesty na Záhumní 

9. Diskusia Marek Szarvaš - prenájom 

10.Uznesenie 

11. 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 : Ing. Marián Radvák, Mgr. Annamária Košová. 

 

K bodu č. 3 

OZ prerokovalo a schválilo rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019. OZ rozpočet 

jednomyseľne schválilo. Schválený rozpočet je súčasťou tejto zápisnice. 

 

K bodu č.4 

Starosta obce dal prerokovať OZ plán preventívnych výchovných činnosti o ochrane pred 

požiarmi na rok 2017. OZ plán prerokovalo a jednomyseľne schválilo. 

 

K bodu č. 5 

Starosta obce informoval OZ o vykonanom audite obce Seniakovce a predložil správu od  

audítorky Ing. Mgr. Vadinovej  o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 

2015. Poslanci správu vzali na vedomie. 

 

K bodu č. 6 

OZ prerokovalo členstvo obce Seniakovce v združení obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce, 

Seniakovce s názvom ZOM Tri Kopce.  

 

K bodu č. 7 

OZ prerokovalo členstvo obce Seniakovce v združení obcí Dolná Torysa. 



 

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval OZ o riešení cesty na Záhumní. Bol vypracovaný geometrický plán 

č.88/2016 na oddelení nehnuteľnosti par.č. 62/40 a 90/8 na určenie vlastníckeho práva, tak ako 

sa dohodli vlastníci na stretnutí na Obecnom úrade a na vytvorenie parcely medzi cestou 

a záhradami. Geometrický plán a ostatné podklady budú poskytnuté notárke na vypracovanie 

zmluvy na vytvorenie parcely č. 62/40 a vytvorenie parcely č. 90/8 bude prejednané 

s vlastníkom Milanom Nohajom a so SPF. OZ informáciu vzalo na vedomie. 

 

K bodu č. 9 

Diskusia 

 

V diskusii poslanci navrhli a schválili kúpu prípravkov na vyhubenie potkanov v kanáloch 

v obci Seniakovciach. 

 

K bodu č. 10 

 

UZNESENIE č. 5/2016 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 

3. členstvo obce Seniakovce v združení obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce 

s názvom ZOM Tri Kopce 

4. členstvo obce Seniakovce v združení obcí Dolná Torysa 

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE 

1. informáciu vykonanom audite 

2. informáciu o stave cesty na Záhumní 

 

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

  

Overovatelia zápisnice :   Ing. Marián Radvák               ........................................ 

 

                                 Mgr. Annamária Košová         ........................................ 

 

 

 

 

 

   Jozef  Pončák 

             starosta obce 
 

 

 
 


