
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

06.02.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Informácia o stave účtu 

4. Oboznámenie o Správe audítora o overení individuálnej účtovnej závierky 

a individuálnej výročnej správy za rok 2016 

5. Prerokovanie záverečného účtu obce Seniakovce za rok 2017 

6. Informácia o stave pozemkov – cesta 

7. Prerokovanie výšky dotácie na CVČ na rok 2018 

8. Prerokovanie platu starostu obce  

9. Voľba hlavného kontrolóra 

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 : Mgr. Annamária Košová a Marián Mroč. 

 

K bodu č. 3 

Starosta informoval OZ o stave účtu k 31.01.2018. Stav účtu k tomuto dátumu je 6 467,82 Eur. 

Poslanci OZ informáciu vzali na vedomie. 

 

K bodu č. 4 

Starosta obce predložil poslancom OZ Správu audítora o overení individuálnej účtovnej 

závierky a individuálnej výročnej správy za rok 2016. 

K bodu č. 5 

Starosta obce predložil poslancom OZ Záverečný účet obce za rok a informoval ich o stave 

finančných prostriedkov v Rezervnom fonde. Poslanci Záverečný účet prerokovali a schválili 

bez výhrad. Záverečný účet obce je súčasťou zápisnice. 

K bodu č. 6 



Starosta obce informoval poslancom OZ o stave riešenia cesty Na Záhumní a Za Valalom. 

Zmluva o bezodplatnom prevode parciel určených na cestu bola podpísaná všetkými vlastníkmi 

a bol zrealizovaný vklad do katastra nehnuteľnosti dňa 19.01.2018. Informáciu poslanci OZ 

vzali na vedomie. 

K bodu č. 7 

 

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

Seniakovce navštevujúce centrá voľného času na kalendárny rok 2018. Dotácia bola navrhnutá 

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

K bodu č. 8 

Poslanci OZ prerokovali a určili plat starostu obce Seniakovce v rozsahu 30% úväzku mesačne 

vo výške 500,00 Eur /hrubá mzda/ s účinnosťou od 01.01.2018. 

K bodu č. 9 

OZ obce Seniakovce zvolilo za hlavného kontrolóra obce Seniakovce Ing. Jána Dančišina na 

funkčné obdobie 2018 – 2022. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 0,6 % úväzok. Postavenie 

hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá jej 

výkonu a úlohy hlavného kontrolóra stanovuje § 18 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

K bodu č. 10 

Diskusia 

Poslanec OZ prerokovali kultúrno-spoločenské podujatie s názvom „Gaštan fest“, ktoré sa bude 

odohrávať pred obecným úradom Seniakovce. Jedná sa o podujatie pre deti a dospelých spojené 

s rôznymi súťažami s odmenami, s občerstvením. Kultúrno-spoločenské podujatie 

predpokladajú usporiadať dňa 07.07.2018. 

K bodu č. 11 

UZNESENIE č. 1/2018 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2.Program  zasadnutia OZ 

3. Záverečný účet obce Seniakovce za rok 2017  

4. Dotáciu pre CVČ vo výške 80 EUR na dieťa /rok     

5. Plat starostu obce Seniakovce 

6. Schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra obce Seniakovce na funkčné obdobie 2018 – 2022. 

7. kultúrno-spoločenské podujatie konané dňa 07.07.2018 
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B. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Stav účtu k 31.01.2018 

2. Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a individuálnej výročnej 

správy za rok 2016 

3. Informáciu o stave pozemkov – cesta 

 

K bodu č.12 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Jozef Pončák a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice :     Mgr. Annamária Košová              ........................................ 

 

                                   Marián Mroč          ........................................ 

 

  

 

 

  

 Jozef  Pončák 

 starosta obce 

 


