
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

18.07.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Seniakovce na volebné obdobie 2019 - 

2022 

4. Určenie počtu poslancov vo volebnom období 2019 - 2022 

5. Schválenie vytýčenia cesty  

6. Informácia o dotácii MF SR pre individuálne potreby obce (rekonštrukcia obecného 

rozhlasu) 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. 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 : Marián Mroč, Mgr. Annamária Košová. 

 

K bodu č. 3 

Podľa  § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo 

v Seniakovciach určuje rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na volebné obdobie 2019 

-2022 na 30% úväzok. 

K bodu č. 4 

Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 11 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo v 

Seniakovciach na svojom zasadnutí určuje počet poslancov 5 na volené obdobie 2018-2022. 

K bodu č. 5 

OZ v Seniakovciach schvaľuje vytýčenie cesty v lokalite Na Záhumní. Jedná sa o vytýčenie 

parciel, ktoré sa stali majetkom obce Seniakovce bezodplatným prevodom za účelom 

vybudovania prístupovej cesty ako aj časti jestvujúcej cesty vo vlastníctve obce Seniakovce 

parcela KN-C 129 



 

K bodu č. 6 

Starosta obce informoval poslancov OZ o dotácií na individuálnu potrebu obce ( rekonštrukciu 

obecného rozhlasu), ktorú obec dostala dňa 18.7.2018 z Ministerstva financií vo výške 3 300 

Eur. Starosta upovedomil poslancov OZ, že obec sa musí spolupodieľať na financovanie 

rekonštrukcie rozhlasu vo výške min. 10% zo sumy poskytnutej dotácie. Poslanci informáciu 

o výške dotácie vzali na vedomie a schválili rekonštrukciu obecného rozhlasu, výšku 

spolufinancovania min. 10% zo sumy dotácie z Rezervného fondu obce Seniakovce určeného 

na kapitálové výdavky.  

K bodu č. 7 

Diskusia 

 

UZNESENIE č. 3/2018 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2.Program  zasadnutia OZ 

3. Rozsah funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022 na 30 % úväzok 

4. Počet poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 

5. vytýčenie cesty 

6. použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu rozhlasu z Rezervného fondu 

 

B. BERIE NA VEDOMIE: 

1. informáciu o výške dotácie 

K bodu č.9 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Jozef Pončák a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

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

  

Overovatelia zápisnice :     Marián Mroč            ........................................ 

 

                                   Annamária Košová                   ........................................ 

 

  

 

 Jozef  Pončák 

 starosta obce 



 


