
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

23.10.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

3. Návrh úpravy rozpočtu za rok 2018 – 1. úprava 

4. Prerokovanie  návrhu rozpočtu obce na rok: 2019, 2020, 2021 

5. Udelenie odmien poslancom OZ 

6. Rekonštrukcií obecného rozhlasu-predloženie cenových ponúk 

7. Informácia o ceste na Záhumní 

8. Informácia o rozšírení NN sieti na Záhumní 

9. Diskusia 

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 Mgr. Katarína Tyčiaková, za overovateľov  zápisnice 

boli navrhnutí : Ing. Marián Radvák, Ing. Tomáš Baran. 

 

K bodu č. 3 

OZ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2018. OZ návrh jednomyseľne schválilo. 

 

K bodu č. 4 

OZ prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020, 2021. OZ návrh jednomyseľne 

schválilo. Návrh rozpočtu je súčasťou tejto zápisnice. 

K bodu č.5 

Starosta obce navrhol odmenu poslancom OZ za prácu v roku 2018 vo výške 100,00 Eur /hrubá 

mzda/ na jedného poslanca. Spolu 500,00 Eur. Poslanci návrh schválili. 

 

 

K bodu č.6 

Starosta obce predložil poslancom OZ tri cenové ponuky spoločnosťami OSVO com a.s., 

RIMI-Security Bardejov s.r.o. a ENERGY REAL s.r.o. Poslanci ponuky posúdili a vybrali 



najvýhodnejšiu ponuku spoločnosti OSVO comp a.s. v celkovej sume 4.297,80 Eur (cena s 

DPH). 

K bodu č. 7 

Starosta obce informoval poslancov OZ o pokračovaní riešenia cesty na Záhumní. Bola 

vypracovaná projektová dokumentácia k územnému konaniu k výstavbe cesty na Záhumní 

s tým, že Krajský dopravný inšpektorát dal nesúhlasné stanovisko k tomuto projektu a obec 

dala prepracovať projektovú dokumentáciu podľa odporúčania Krajského dopravného 

inšpektorátu. Poslanci OZ vzali informáciu na vedomie. 

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval poslancov OZ o vypracovaní projektovej dokumentácie na rozšírenie 

NN sietí na Záhumní na 13 rodinných domov. Projektová dokumentácia je vypracovaná 

projektantom p. Adamčákom a je na posúdení na elektrárňach. Obec Seniakovce v dohľadnej 

dobe bude kontaktovať Východoslovenskú distribučnú a.s. so žiadosťou, aby pripravili zmluvy 

podľa vyjadrenia, ktoré k stavbe IBV 13 RD rozšírenie NN siete vydala VSD a.s. Poslanci OZ  

K bodu č. 9 

Diskusia 

 Organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia „Pečenie medovníkov“, ktoré sa uskutoční 

dňa 02.12.2018 v kultúrnom dome Seniakovce. 

 

K bodu č. 10 

 

 

UZNESENIE č. 4/2018 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2.Program  zasadnutia OZ 

3. Úpravu rozpočtu obce za rok 2018 

4. Rozpočet obce za roky 2019, 2020, 2021 

5. Odmeny poslancov 

6. Rekonštrukciu obecného rozhlasu spoločnosťou OSVO comp a.s., ktorá predložila 

najvýhodnejšiu cenovú ponuku 

 

 

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Informáciu o ceste na Záhumní 

2. Informáciu o rozšírení NN sieti na Záhumní 

3. Organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia „Pečenie medovníkov“ 

K bodu č.11 



Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Jozef Pončák a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

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

  

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

 

                                   Ing. Tomáš Baran                   ........................................ 

 

  

 

 Jozef  Pončák 

 starosta obce 

 

 

 


