
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

08.12.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu volieb do zastupiteľstva a zloženie sľubu 

novozvoleného starostu a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi   

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva  a odovzdanie osvedčení 

o zvolení poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

5. Príhovor  starostu obce 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

7. Voľba zástupcu starostu obce 

8. Určenie krízového štábu obce 

9. Určenie platu starostu 

10. Schválenie uznesenia 

11. Diskusia 

12. 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 Mgr. Katarína Tyčiaková, za overovateľov  zápisnice 

boli navrhnutí : Radovan Pagačár, Marián Mroč. 

 

K bodu č. 3 

Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami volieb starostu obce a do 

volieb obecného zastupiteľstva konaných dňa 10.11.2018. 

Kandidát, ktorý bol zvolený za starostu obce: 

Por.č.   Meno,priezv.,titl.   Pol.strana, hnutie,al.koalícia   Počet platných hlasov    

 

1. Jozef Pončák   SNS         71 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných platných hlasov: 

 



Por.č.   Meno,priezv.,titl.  Pol.strana, hnutie,al.koal.  Počet platných hlasov    

 

1. Radovan Pagačár          SNS            136 

2. Vladimír Kuchár, Ing.        nezávislý kandidát 49 

3. Tomáš Baran, Ing.              SNS   48 

4. Marián Radvák, Ing.           KDH   41 

5. Marián Radvák, Ing.          SNS    41 

 

Novozvolený starosta obce Jozef Pončák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

a následne ho podpísal. Text sľubu znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem 

riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony  a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.“ 

Podpísaný text sľubu starostu obce tvorí súčasť tejto zápisnice.  

K bodu č. 4 

Starosta obce Jozef Pončák prečítal znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

a následne vyzval všetkých novozvolených poslancov, aby zložili sľubu. Poslanci zložili svoj 

sľub, čo potvrdili podpisom pod text sľubu. Podpísaný text sľubu znie: „Sľubujem na svoju 

česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, 

dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony  a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva 

ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. 

Podpísaný text sľubu poslancov obce tvorí súčasť tejto zápisnice.  

K bodu č.5 

Novozvolený starosta obce poďakoval poslancom OZ za ich doterajšiu prácu 

a skonštatoval, že boli prítomní všetci novozvolení poslanci a taktiež všetci novozvolení 

poslanci podpísali sľub poslanca do OZ, týmto bolo OZ uznášania schopné. Starosta 

obce  novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov pri vykonávaní svojej funkcie. 

K bodu č.6 

Starosta obce predniesol program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

Návrh na UZNESENIE č. 5/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program bol schválený bez výhrad. 

 

K bodu č. 7 

Za zástupcu starostu obce a zároveň poslanca obce, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutie OZ podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol navrhnutý Ing. 

Marián Radvák. Zastupiteľstvo OZ návrh jednohlasne schválilo. 



 

K bodu č. 8 

Starosta obce predniesol návrh zloženia krízového štábu obce.                                                                                 

 Návrh krízového štábu obce Seniakovce:                                                                                                                  

Jozef Pončák / starosta obce / – predseda krízového štábu 

Ing Marián Radvák / zástupca starostu/ - podpredseda krízového štábu 

Mgr. Katarína Tyčiaková / pracovníčka OcU / - člen krízového štábu 

Radovan Pagačár / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Ing Tomáš Baran / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Marián Mroč / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Ing. Vladimír Kuchár / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Poslanci OZ návrh prerokovali a jednohlasne schválili. 

K bodu č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Seniakovciach v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov určilo mesačný plat 

starostu Jozefa Pončáka vo výške 600 € (hrubá mzda) s účinnosťou  od 01.01.2019. 

 

K bodu č. 10 

 

UZNESENIE č. 5/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Seniakovciach 

 

A) b e r i e   n a    v e d o m i e 

 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

3. novozvolený starosta Jozef Pončák zložil zákonom predpísaný sľub  

4. zvolení  poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Baran Tomáš, Ing. Kuchár Vladimír, 

Mroč Marián, Pagačár Radovan a Ing. Radvák Marián zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

      

B)   s c h v a ľ u j e 

    1.   Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

            2.  Program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

 3. zástupcu starostu obce 



 4. členov krízového štábu obce 

 

UZNESENIE č. 6/2018 

A. SCHVAĽUJE: 

1. plat starostu vo výške 600 € (hrubá mzda) s účinnosťou od 01.01.2019 

 

 

K bodu č. 11 

Diskusia 

 

K bodu č. 12 

Záver 

 

 

 

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

  

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

 

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

 

  

 

 Jozef  Pončák 

 starosta obce 

 

 

 


