
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

28.02.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, zmena programu 

2. oboznámenie s výsledkami auditu za rok 2017, predloženie správy 

3. záverečný účet za r. 2018 

4. predloženie plánu kontrolnej činnosti hlav.kontrolóra za r.2019, správy o kontrolnej 

činnosti za r. 2018 a stanovisko k záverečnému účtu za r. 2018 

5. prerokovanie príspevku na centrá voľného času 

6. informácia o stave rozšírenia NN sieti Na Záhumní 

7. prerokovanie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena s VSD a.s. 

8. informácia o stave cesty Na Záhumní 

9. informácia o webovej stránke obce Seniakovce 

10. prerokovanie kultúrno-spoločenského podujatia Gaštan Festu 2019 + 730 výročie od 

prvej písomnej zmienky 

11. použitie súkromného automobilu Ford Galaxy PO719CC a traktora Zetor cryštál 

PO127AB pre potreby obce  

12. prerokovanie pripojenia budovy OcÚ a KD na verejný vodovod 

13. diskusia 

14 uznesenie 

15. záver 

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Pončák. Predniesol 

program, vrátane zmien v programe, doplnený o body 3, 4, 11, 12, ktorý bol bez pripomienok 

schválený. 

Za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá Mgr. Katarína Tyčiaková, za overovateľov  zápisnice 

boli navrhnutí : Ing. Vladimír Kuchár a Ing. Marián Radvák. 

 

K bodu č. 2 

Starosta obce predložil poslancom OZ Správu audítora o overení individuálnej účtovnej 

závierky a individuálnej výročnej správy za rok 2017. 

K bodu č. 3 

Starosta obce predložil poslancom OZ Záverečný účet obce za rok 2018. Poslanci OZ schvaľujú 

tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia z r. 2018 vo výške 1 063 Eur a schvaľujú v r. 

2019 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky. Poslanci 

Záverečný účet prerokovali a schválili bez výhrad. Záverečný účet obce je súčasťou zápisnice. 

K bodu č. 4 

Kontrolór obce predložil plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2019, správu 

o kontrolnej činnosti za r. 2018 a stanovisko k záverečnému účtu za r. 2018. Poslanci plán 



kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2019 schválili bez výhrad. Poslanci OZ berú na 

vedomie správu o kontrolnej činnosti a stanovisko k záverečnému účtu. 

 

K bodu č. 5 

Poslanci OZ prerokovali výšku finančných prostriedkov pre deti s trvalým pobytom v obci 

Seniakovce navštevujúce centrá voľného času na kalendárny rok 2019 a schválili finančný 

príspevok vo výške 80 eur na 1 dieťa/rok.  

K bodu č. 6 

Starosta obce informoval poslancov OZ o stave rozšírenia NN sietí v lokalite „Na Záhumní.“ 

K bodu č. 7 

Poslanci OZ prerokovali zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena položenia 

NN sietí na parcelách KN-C 90/7 a zmluvy o budúcej zmluve na parcelách KN-C 95/18, 95/19, 

92/5, 90/9, KN-E 130, 129, 128, KN-C 85/2, 62/23, 62/24, KN-E 123, 122, 111/2, 112/2, 113/2, 

114/2, 115/2, KN-C 62/36, 62/37, 62/31, 62/30, 88/3 ktoré sú vo vlastníctve obce Seniakovce 

v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice. Poslanci tieto zmluvy schválili bez 

výhrad. Zmluvy sú súčasťou zápisnice. 

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval poslancov OZ o stave cesty v lokalite Na záhumní. Poslanci vzali túto 

informáciu na vedomie. 

K bodu č. 9 

Starosta obce spolu s Ing. Kuchárom informoval poslancov OZ o internetovej stránke obce 

Seniakovce. Internetová stránka bola zriadená na portáli webnode, internetovú doménu 

www.seniakovce.sk vlastní obec Seniakovce a objem dát bol upravený tak, aby vyhovoval 

potrebám obce Seniakovce. 

K bodu č. 10 

Poslanci OZ prerokovali termín zorganizovania kultúrno-spoločenského podujatia „Gaštan 

fest“ a osláv 730. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Seniakovce. Poslanci OZ stanovili 

najneskorší termín podujatia na 13.07.2019. Zároveň vyjadrili potrebu zorganizovať toto 

podujatie v skorších termínoch. 

K bodu č. 11 

Poslanci OZ prerokovali a schválili použitie traktora Zetor crystal s evidenčným číslom 

PO127AB na zimnú údržbu za r. 2019 - 2022, ktorého vlastníkom je starosta obce, taktiež 

prerokovali a schválili použitie súkromného automobilu Ford Galaxy s evidenčným číslom: 

PO719CC na služobné účely za r. 2019 – 2022. 

K bodu č. 12 

Poslanci OZ schválili pripojenie budovy OcÚ a KD na verejný vodovod a poverili starostu obce 

so zabezpečením tejto stavby, zakúpením vodovodnej šachty, hadice a so zabezpečením 

výkopových prác a všetkých náležitosti s tým spojených. 

http://www.seniakovce.sk/


K bodu č. 13 

Diskusia 

Poslanci OZ v diskusii vyjadrili potrebu opravy chodníka, ktorý je v majetku obce Seniakovce 

a to v časti od rodinného domu p. Tyčiaka po rodinný dom p. Danka, ktorý bol poškodený 

stavebníkom p. Lubušky pri výstavbe rodinného domu. Ohľadom toho poverili obecný úrad 

napísaním výzvy stavebníkovi na vykonanie nápravy, resp. opravy poškodeného chodníka. 

Ďalej predniesli potrebu riešiť parkovanie osobných vozidiel p. Róberta Danka a rodiny 

Kuchárikovej na verejnom priestranstve. V oboch prípadoch sa zhodli na tom, že tieto vozidla 

zaberajú verejné priestranstvo, zhoršujú prejazd vozidiel a znemožňujú úpravu a údržbu 

verejného priestranstva v prípade vozidiel p. Roberta Danka sa vodiči vychádzajúci zo 

súkromnej cesty v novej časti obce sťažujú na zhoršený výhľad a riziko kolízie s vozidlami 

idúcimi po ceste. Aj v tomto prípade poverili obecný úrad napísaním výzvy pre p. Róberta 

Danka a pre rodinu Ivany Kuchárikovej, aby vykonali nápravu a riešili parkovanie vozidiel na 

svojom pozemku, tak aby nevytvárali prekážku na ceste a nesťažovali údržbu a úpravu 

verejného priestranstva a nezastierali výhľad. 

UZNESENIE č. 1/2019 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program  zasadnutia OZ, zmenu programu  

2.Záverečný účet obce Seniakovce za rok 2019  

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

4. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na r. 2019 

5. Zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena položenia NN sietí na parcelách 

KN-C 90/7 a zmluvy o budúcej zmluve na parcelách KN-C 95/18, 95/19, 92/5, 90/9, KN-E 130, 

129, 128, KN-C 85/2, 62/23, 62/24, KN-E 123, 122, 111/2, 112/2, 113/2, 114/2, 115/2, KN-C 

62/36, 62/37, 62/31, 62/30, 88/37, ktoré sú vo vlastníctve obce Seniakovce 

6. Kultúrno-spoločenské podujatie konané dňa 13.07.2019 

7. Použitie traktora Zetor 8011 a použitie osobného automobilu pre potreby obce 
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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 
 

C. POVERUJE: 

1. obecný úrad napísaním a zaslaním výzvy stavebníkovi p. Lubuške na vykonanie nápravy – oprava 

poškodeného chodníka 



2. obecný úrad napísaním a zaslaním výzvy stavebníkovi p. Dankovi, aby vykonali nápravu a riešili 

parkovanie vozidiel na svojom pozemku 

 

K bodu č.12 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Jozef Pončák a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice :     Ing. Vladimír Kuchár        ........................................ 

 

                                   Ing. Marián Radvák         ........................................ 

 

  

 

 

  

 Jozef  Pončák 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


