
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

18.05.2016 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Prerokovanie Záverečného účtu obce 

4. Prerokovanie opravy lávky cez Torysu  

5. Informácia o audite 

6. Informácia o pokračovaní majetkového vysporiadania cesty Za Valalom a Na Pažití 

7. Informácia o verejnom vodovode 

8. Informácia o prerokovaní dodatku k územnému plánu v obci Bretejovce 

9. Informácia o zámere Jozefa Pončáka, ml. o oplotení pozemku. 

10.Diskusia 

11.Uznesenie 

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 Katarína Tyčiaková, za overovateľov  zápisnice boli 

navrhnutí : Ing. Tomáš Baran, Mgr. Annamária Košová. 

 

K bodu č. 3  

Starosta obce predložil poslancom OZ Záverečný účet obce za rok 2015 a návrh na prevod 

finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia obce do Rezervného fondu. Poslanci 

Záverečný účet a prevod finančných prostriedkov do Rezervného fondu prerokovali a schválili 

bez výhrad. Záverečný účet obce je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu č.4  
Starosta obce spolu s poslancami OZ prerokovali opravu lávky cez Torysu, ktorá bola 

poškodená pri zrezávaní stromu. Poslanci OZ schválili finančné prostriedky na opravu lávky.  

 

K bodu č. 5 

Poslanci OZ dňa 11.12.2015, uznesením č. 4/2015 prerokovali a schválili ponuku pre 

vykonanie auditu obce audítorkou: Bc. Ing. Hedvigou Vadinovou, ktorá zaslala ponuku 

s najnižšou sumou. Starosta obce informoval poslancov OZ o uzatvorení Zmluvy s  Ing. Bc.  

Hedvigou Vadinovou, so sídlom v Prešove a o spôsobe vykonania auditu obce.  

 

K bodu č. 6 

Starosta poslancov OZ informoval o pokračovaní majetkového vysporiadania cesty Za Valalom 

a Na Pažití – boli vypracované 2 geometrické plány, ktoré boli zapísané na Katastrálnom úrade 

Prešov. Zároveň starosta informoval, že dal vypracovať aj 3 geometrický plán, ktorý bude 

zapísaný na Katastrálnom úrade po odsúhlasení vlastníkmi. 

 

 



K bodu č. 7 

Starosta obce informoval poslancov OZ o pokračovaní realizácii predĺženia verejného 

vodovodu v obci Seniakovce, o tom, že bola podpísaná cedačná zmluva s VVS a.s. Košice. 

Výstava verejného vodovodu v obci Seniakovce bola zaradená do plánu v IV.Q.2016. 

 

K bodu č. 8 

Starosta informoval poslancov OZ o prerokovaní dodatku k územnému plánu v obci Bretejovce 

a o stanovisku obce Seniakovce k tomuto dodatku. Stanovisko obce Seniakovce je: 

1. zmeny v územnom pláne obce Bretejovce musia byť uskutočnené tak, aby cesta 

v južnej časti obce Bretejovce sa priamo napájala na cestu v katastri obce 

Seniakovce podľa platného schváleného územného plánu obce Seniakovce 

(musí byť zokruhovaná) 

2. obec Seniakovce žiada viesť cestu po hranici katastra obce Bretejovce 

a Seniakovce, zároveň žiadame, aby predmetná cesta bola vedená v záväznej 

časti územného plánu obce Bretejovce ako stavba vo verejnom záujme (verejno-

prospešná stavba). 

Poslanci OZ stanovisko schválili. 

 

K bodu č. 9 

Starosta obce Jozef Pončák informoval poslancov OZ o zámere oplotiť svoj vlastný pozemok, 

ktorý mu bol riadne vymeraný oprávnenou osobou. Ohlásenie drobnej stavby podá pred 

realizáciou oplotenia v zmysle platných predpisov. 

 

10. Diskusia 

Poslanec OZ Ing. Marián Radvák navrhol vytlačiť informačné letáky, v ktorom budú občania 

vyzvaní a oboznámení s tým, ako likvidovať PET fľaše, tak aby sa do kontajnera zmestilo čo 

najväčšie množstvo tohto odpadu.  Poslanci návrh schválili. 

 

K bodu č. 11 

 

UZNESENIE č. 2/2016 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Záverečný účet obce Seniakovce za rok 2015 a prevod finančných prostriedkov z prebytku 

hospodárenia obce do Rezervného fondu.  

3. Opravu lávky cez Torysu 

4. Návrh poslanca Ing. Mariána Radváka 

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Informáciu o audite 

2. Informáciu o pokračovaní majetkového vysporiadania cesty Za Valalom a Na Pažití 

3. Informáciu o verejnom vodovode  

4. Informáciu o prerokovaní dodatku k územnému plánu v obci Bretejovce 

5. Informáciu o zámere Jozefa Pončáka, ml. o oplotení pozemku 

 

 

 

 



K bodu č.12 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Jozef Pončák a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice :     Ing. Tomáš Baran              ........................................ 

 

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

 

  

 

 

 

 

 Jozef  Pončák 

           starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


