
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

22.02.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Prerokovanie výšky dotácie na CVČ na rok 2017 

4. Úprava platu starostu na výšku minimálnej mzdy 

5.Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016 

6. Informácia o riešení prístupovej cesty na Záhumní 

7. Spolufinancovanie rekonštrukcie rozhlasu 

8. Diskusia 

9. Uznesenie 

10. 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 : Marián Mroč a Radovan Pagačár. 

 

K bodu č. 3 

 

Starosta obce predniesol návrh na zvýšenie výšky dotácie pre deti s trvalým pobytom v obci 

Seniakovce navštevujúce centrá voľného času na kalendárny rok 2017. Dotácia bola navrhnutá 

vo výške 80 eur na dieťa/rok. Poslanci návrh prerokovali a jednomyseľne schválili. 

K bodu č.4  

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a jednomyseľne schválilo zvýšenie 

platu starostu obce Seniakovce vo výške minimálnej mzdy, t.j. 435 Eur. 

K bodu č. 5 

Starosta obce informoval OZ o plnení rozpočtu za r. 2016. Celkové príjmy za rok 2016 boli 

35 454,34 Eur a celkové výdavky obce Seniakovce za rok 2016 boli 32 349,51 Eur. Obec 

Seniakovce mala za rok 2016 prebytkový celkový rozpočet. Prebytok hospodárenia za rok 

2016: 1 243,51 Eur. 

K bodu č. 6 

Starosta obce informoval OZ o riešení cesty na Záhumní, t. j. vypracovanie zmluvy na 

vytvorenie parcely KNC 62/40. 



K bodu č. 7 

Starosta obce navrhol OZ schváliť žiadosť o poskytnutí dotácii v pôsobnosti Ministerstva 

financií SR na individuálne potreby obce – rekonštrukcia /modernizácia/ obecného rozhlasu 

obce Seniakovce, kde celková výška rozpočtových nákladov je 6 000 Eur, z toho spoluúčasť 

obce je 10 %. OZ schválilo návrh podania žiadosti a spoluúčasť obce 10 % z nákladov, t.j. 600 

Eur. 

K bodu č. 8 

Diskusia 

K bodu č. 9 

UZNESENIE č. 1/2017 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Program  zasadnutia OZ 

3. Výšku dotácie CVČ na 1 žiaka 80 Eur 

4. Úpravu platu starostu obce vo výške minimálnej mzdy, t.j. 435 Eur 

5. podanie žiadosti na dotácie v pôsobnosti MF SR na rekonštrukciu obecného rozhlasu 

a spoluúčasť obce 10% z nákladov, t.j. 600 Eur 

 

B. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Informáciu o riešení prístupovej cesty na Záhumní 

2. Informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2016 

 

 

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

  

 

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

 

                              Radovan Pagačár      ........................................ 

 

  

 

 Jozef  Pončák 

           starosta obce 



 


