
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

25.04.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Informácia o stave účtu 

4. Prerokovanie zmluvy Antik Telecom s.r.o. 

5. Prerokovanie vybudovania optickej siete spoločnosťou Slovak Telecom 

6. Oboznámenie sa so záznamom zo stretnutia vlastníkov cesty 

7. Prerokovanie rozšírenia NN sieti v novej lokalite Za Valalom 

8. Informácia o stave vysporiadania pozemkov určených na výstavbu cesty Za Valalom  

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 Katarína Tyčiaková, za overovateľov  zápisnice boli 

navrhnutí : Ing. Marián Radvák, Radovan Pagačár. 

 

K bodu č. 3 

Starosta informoval OZ o stave účtu k 20.04.2018. Stav účtu k tomuto dátumu je 11 618,15 

Eur. Poslanci OZ informáciu vzali na vedomie. 

 

K bodu č. 4 

OZ prerokovalo zmluvu o vzájomnej spolupráci uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl.zák.č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi zmluvnými stranami Obec 

Seniakovce a ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, Košice. Predmetom zmluvy je 

v rámci vzájomnej spolupráce poskytnúť firme ANTIK Telecom využitie podperných bodov 

verejného rozhlasu a verejného osvetlenia vo vlastníctve obce za účelom umiestnenia optického 

kábla. Zmluva je súčasťou tejto zápisnice. OZ zmluvu jednomyseľne schválilo. 

K bodu č. 5 

OZ prerokovalo vybudovanie optickej siete spoločnosti Slovak Telecom a.s. so sídlom 

Bajkalská 28 Bratislava. OZ jednomyseľne schválilo vybudovanie optickej siete spoločnosti 

Slovak Telecom. 

 



K bodu č. 6 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so záznamom zo stretnutia spoluvlastníkov cesty 

zapísanej na LV 321 parcelné číslo 106/5 katastrálne územie Seniakovce zo dňa 05.03.2018. 

Poslanci OZ informáciu vzali na vedomie. Záznam je súčasťou zápisnice. 

K bodu č. 7 

Poslanci OZ prerokovali rozšírenie NN sieti v lokalite Za Valalom. Poslanci jednomyseľne 

schválili rozšírenie NN sieti v danej lokalite, vypracovanie projektovej dokumentácie na 

územné a stavebné konanie pre stavbu a rozšírenie NN sieti v lokalite Za Valalom. Poslanci OZ 

odsúhlasili uhradenie predmetnej projektovej dokumentácie ako aj ostatných poplatkoch 

spojených s rozšírením NN sieti z rozpočtu obce. 

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval o stave vysporiadania pozemkov určených na výstavbu cesty Za 

Valalom. Obec Seniakovce sa snaží rokovať s Katastrálnym úradom v Prešove o urýchlene 

zapísanie vkladov, zmlúv o bezodplatnom prevode parciel určených na cestu. Poslanci OZ 

informáciu vzali na vedomie. 

K bodu č. 9 

Diskusia 

K bodu č. 10 

UZNESENIE č. 2/2018 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2.Program  zasadnutia OZ 

3. Zmluvu Antik Telecom s.r.o. 

4. Vybudovanie optickej siete spoločnosťou Slovak Telecom 

5. Rozšírenie NN sieti v novej lokalite Za Valalom 

 

 

 

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Stav účtu k 20.04.2018 

2. Informáciu o zázname zo stretnutia vlastníkov cesty 

3. Informáciu o stave vysporiadania pozemkov určených na výstavbu cesty Za Valalom 

 

K bodu č.11 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Jozef Pončák a poďakoval 

prítomným za účasť. 
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Zapísal :                             Mgr. Katarína Tyčiaková               ....................................... 

  

 

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

 

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

 

  

 

 

  

 Jozef  Pončák 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


