
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

07.11.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Prerokovanie  rozpočtu obce na rok 2018,2019,2020 

4. Úprava rozpočtu obce za rok 2017 

5. Prerokovanie žiadosti  o poskytnutie súčinnosti  a preverenie neoprávnených zásahov 

do vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vytvorenie komisie. 

6. Udelenie odmien poslancom OZ 

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 Katarína Tyčiaková, za overovateľov  zápisnice boli 

navrhnutí : Mgr. Annamária Košová a Marián Mroč. 

 

K bodu č. 3 

OZ prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020. OZ návrh jednomyseľne 

schválilo. Návrh rozpočtu bude vyvesený na obecnej tabuli a je súčasťou tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

OZ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2017. OZ návrh jednomyseľne schválilo. 

 

K bodu č. 5 

OZ prerokovalo žiadosť advokáta JUDr. Jozefa Gӧbla zo dňa 11.10.2017 o poskytnutie 

súčinnosti a preverenie neoprávnených zásahov do vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Na 

základe tejto žiadosti OZ zriadilo komisiu, ktorej úlohou bolo preveriť tento podnet. Do komisie 

menoval týchto členov: Radovan Pagačár – poslanec OZ, Ing. Tomáš Baran – poslanec OZ, 

Elena Košová – osoba znalá miestnych pomerov. 

 

K bodu č. 6 

Starosta obce navrhol odmenu poslancom OZ za prácu v roku 2017 vo výške 100,00 Eur /hrubá 

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

 

K bodu č. 7 

 



K bodu č. 8 

 

UZNESENIE č. 4/2017 
 

A. SCHVAĽUJE 

 

1. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Rozpočet obce za roky 2018, 2019, 2020 

3. Úpravu rozpočtu obce za rok 2017 

4. Odmeny poslancov za rok 2017 

 

B. ZRIAĎUJE 

1. komisiu na preverenie neoprávnených zásahov do vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

v zložení: Radovan Pagačár – poslanec OZ, Ing. Tomáš Baran – poslanec OZ, Elena Košová – 

osoba znalá miestnych pomerov 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 


