
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

17.10.2019 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Prerokovanie návrhu darovacej zmluvy medzi Nicol Sabolovou ako darkyňou 

a obcou Seniakovce ako obdarovaným, kde predmetom daru je parcela KN –C 

62/34 ostatná plocha o výmere 15m2 v 1/1 

3. Prerokovanie majetkopravného úkonu nadobudnutej parcely KN – C 131/4, 

ktorá je majetkom štátu SR a nachádza sa pod existujúcou miestnou 

komunikáciou postavenou pred rokom 1991  

4. Prerokovanie elektro materiálu potrebného na vybudovanie verejného 

osvetlenia v lokalite „ Na Záhumní“ podľa predložených cenových ponúk 

5. Prerokovanie cenovej ponuky spoločnosti K&K systems s.r.o. na zemné práce 

a pokládku kábla verejného osvetlenia v lokalite „ Na Záhumní“ 

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 podľa skutočného stavu 

7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2020,2021, 2022 

8. diskusia 

9. uznesenie 

10. záver 
 

K bodu č. 1 

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

program. 

Za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá Bc. Klaudia Fogarášová, za overovateľov  zápisnice 

boli navrhnutí : Ing. Marián Radvák, Radovan Pagačár 

K bodu č. 2  

Návrh darovacej zmluvy Nicol Sabolovej, kde predmetom daru je parcela KN – C 62/34 

ostatná plocha o výmere 15m2 v 1/1 poslanci prijali a schválili  

K bodu č. 3 

Obec Seniakovce požiada Slovenský pozemkový fond o odovzdanie pozemku -  parcely KN – 

C 131/4 podľa § 2d. ods. 1, 2 a § 14d ods.1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

Poslanci návrh na bezodplatne prevod parcely schválili a odsúhlasili 

K bodu č. 4 a  č. 5 

Starosta predložil poslancom cenovú ponuku od firmy K&K systems s.r.o v sume 3293€ na 

nákup elektro materiálu a pokládku  elektro materiálu k verej. osvetleniu. Poslanci cenovú 

ponuku zamietli a schválili nákup elektro materiálu od firmy KONEX v sume 537,2€ a 

tiež schválili vybudovanie verejného osvetlenia svojpomocne na náklady obce. 

K bodu č. 6 

OZ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2019. OZ návrh jednomyseľne schválilo 

K bodu č. 7 

OZ prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022. OZ návrh jednomyseľne 

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

 

 



Diskusia 
 
 

Uznesenie č. 5/2019 
 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program  zasadnutia OZ  

2. Prerokovanie nákupu elektro materiálu potrebného na vybudovanie verejného osvetlenia 

v lokalite „ Na Záhumní“ podľa predložených cenových ponúk. Nákup elektro materiálu od 

firmy KONEX v sume 537,2€. 

3. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 podľa skutočného stavu 

4. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2020,2021, 2022 

 

B. NESCHVAĽUJE 

1. Prerokovanie cenovej ponuky spoločnosti K&K systems s.r.o. na zemné práce a pokládku 

kábla verejného osvetlenia v lokalite „ Na Záhumní“ 

 

Uznesenie č.6/2019 
  

A. SCHVAĽUJE : 

Návrh darovacej zmluvy medzi Nicol Sabolovou ako darkyňou a obcou Seniakovce ako 

obdarovaným, kde predmetom daru je parcela KN –C 62/34 ostatná plocha o výmere 

15m2 v 1/1. 
 

Uznesenie č.7/2019 
 

A. SCHVAĽUJE : 

Požiadanie Slov. poz. fond o bezodplatný prevod parcely KN – C 131/4, podľa § 2d. ods. 

1, 2 a § 14d ods.1 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ktorá je majetkom štátu SR 

a nachádza sa pod existujúcou miestnou komunikáciou postavenou pred rokom 1991  
 

K bodu č.10 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Jozef Pončák a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal :                             Bc. Klaudia Fogarášová               ....................................... 

  

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

 

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

 

  

 

         

   

      Jozef  Pončák 

 

               starosta obce 



           

 

Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03, IČO: 327751. 
 

 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2019 zo dňa 17.10.2019 
 

 

 

A. SCHVAĽUJE: 

  

 

Návrh darovacej zmluvy medzi Nicol Sabolovou ako darkyňou a obcou Seniakovce ako 

obdarovaným, kde predmetom daru je parcela KN –C 62/34 ostatná plocha o výmere 

15m2 v 1/1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Seniakovciach 17.10.2019 
 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03, IČO: 327751. 
 

 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2019 zo dňa 17.10.2019 
 

 

 

A. SCHVAĽUJE: 

  

 

Schvaľuje majetkoprávný úkon - nadobudnutie parcely KN – C 131/4 v k.ú. Seniakovce 

o výmere 121m2, druh pozemku - ostatná plocha, evidovanej na LV č. 241 do 

vlastníctva obce, z dôvodu, že na parcele je miestna komunikácia postavená pred rokom 

1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Seniakovciach 17.10.2019 
 Jozef Pončák 

  starosta obce 


