
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

31.7.2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

Program: 

1. otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Prerokovanie projektovania cesty „Na Záhumni“ 
3. Oboznámenie s upozornením prokurátora 
4. Prerokovanie financovania občasníka „Seniakovské novosti“ pre rok 2019 
5. Prerokovanie návrhu skupiny občanov na revitalizáciu bývalého cintorína 
6. Informácia o stave rozšírenia NN sietí 
7. Prerokovanie cenových ponúk na garážovú bránu na požiarnej zbrojnici 
8. Prerokovanie rozšírenia vodovodu „Na Záhumni“ 
9. Zriadenie vecného bremena právo vstupu, prechodu a prejazdu po parcele KN – E                               
122; 104; 105/2; 107/2; 108/2; 190/2; 110/2; 111/2; 112/2; 113/2; 521/2 a KN- C 62/34vo 
vlastníctve obce Seniakovce v prospech vlastníkov parcely KN – C 62/15 v k.u. Seniakovce, 
prerokovanie návrhu zmluvy  
10. diskusia 
11. uznesenie 
12. 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. Vladimír Kuchár a Ing. Tomáš Baran 

K bodu č. 2 a č.3 

Starosta obce predložil poslancom OZ Upozornenie prokurátora podľa §28 ods.1 zákona  č. 

153/20011 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov zo dňa 27.7.2019 pre nesprávny 

postup v kolaudačnom konaní č. BS/141/2016/15179-Ko/371. Na základe tohto upozornenia 

a navrhnutých opatrení starosta predložil cenovú ponuku od Ing. Františka Tomka na projekt 

cesty „Na Záhumní“, v cene 1200 €, kt. poslanci jednohlasne schválili. 

K bodu č. 4 

Poslanec Ing. Kuchár predložil návrh financovania obežníka Seniakovce. Schválilo sa 

vydávanie 2 x do roka v počte kusov podľa počtu domov(cca 80 ks) v čiernobielej verzii. Za 

rok 2019 sa schválilo preplatenie 3 čísel obežníka, z toho už dvoch vydaných  vo výške 113€  

a 100 €, no je potrebne prezistenie od audítorky či je možné zaúčtovať bloček so starším 

dátumom. Na vydávanie obežníka v nasledujúcom kalendárnom roku 2020 schválili z rozpočtu 

200€ - 250€.  

K bodu č. 5 

Poslanec Ing. Kuchár predniesol návrh skupiny občanov na revitalizáciu bývalého cintorína. 

Poslanci schválili požiadanie obce o vyjadrenie BÚ k revitalizácii cintorína. Termín do 

nasledujúceho zastupiteľstva. po oficiálnom vyjadrení BÚ sa návrh  následne vráti na 

prerokovanie. 

K bodu č. 6 

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

Seniakovce už ma kompletné potrebné povolenia k realizácii tejto stavby . V súčasnosti je 

potrebné vyzbierať pripojovacie poplatky od všetkých vlastníkov, kt. majú naprojektované 



prípojky podľa cenník VSD a následne túto sumu uhradiť VSD. Po uhradení týchto poplatkov 

VSD uzavrie  obcou Seniakovce zmluvu ohľadne  realizácií predmetnej stavby.  Všetci vlastníci 

pozemkov budú informovaní o výške poplatkoch aj o termíne dokedy je ich potrebné uhradiť 

na účet obce Seniakovce. Poslanci vzali informáciu na vedomie 

 

K bodu č. 7 

Na obnovu garážovej brány na požiarnej zbrojnici bolo oslovených niekoľko firiem, cenové 

ponuky prišli od 3 firiem: K-MONT  -  4270 €, NOVAKOV – 4262 € a AROW – 4199€. 

Víťazná ponuka je od firmy AROW, schválené poslancami. Cenová ponuka bude súčasťou 

zápisnice. Neúspešní záujemcovia budú informovaní o výsledku VO a cenové ponuky uložené 

do VO. 

K bodu č. 8 

Na rozšírenie vodovodu „Na Záhumní“  bola prijatá a schválená projektová dokumentácia od 

p. Saba v cene 1200 €. 

K bodu č. 9 

Bolo nanovo schválené vecné bremeno pre p. Mroča a sl. Jaššovú. 

Starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie zmluvu o zriadení vecného bremena 

práva prechodu v prospech súčasných ako aj akýchkoľvek iných  vlastníkov parcely KN-C 

65/15 v k.ú Seniakovce  / in rem / po parcelách KN-C 62/34  evidovanej na LV 411, kde obec 

Seniakovce je spoluvlastníkom v podiele 12/18 a KN-E 104, 105/2, 107/2, 108/2, 109/2, 110/2, 

111/2, 112/2, 113/2, 122/2 evidovanej na LV 128, KN-E 512/2 evidovanej na LV 200 kde obec 

Seniakovce je bezpodielovým vlastníkom. Poslanci OZ  zriadenie vecného bremena práva 

prechodu jednomyseľne schválili. Prerokovali a schválili návrh zmluvy o práve prechodu  

 

Diskusia 

Poslanec OZ p. Mroč  upozornil na znečistené kanály v obci a ich potrebu o vyčistenie , aby sa 

predišlo ich úplnému zaneseniu a následným problémom. Poslanec Ing. Kuchár sa informoval 

o možnosti vybudovania kanalizácie v obci. Na základe výzvy však  naša obec nespĺňala 

podmienky počtu obyvateľov a obecný rozpočet nie je postačujúci na to, aby si obec kanalizáciu 

vybudovala sama.  
 

Uznesenie č. 3/2019 
 
 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program  zasadnutia OZ  

2. Projektovú dokumentáciu  na vybudovanie cesty „Na Záhumni“ 

3. Financovanie obežníka Seniakovce , 2 x ročne   

4. Cenovej ponuky od firmy AROW na obnovu garážovej brány na požiarnej zbrojnici 

5. Projektová dokumentácia no rozšírenie vodovodu 

 

B. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Upozornenie prokurátora 

 
C. POVERUJE: 

1. obecný úrad napísaním a požiadaním vyjadrenia BÚ k revitalizácii starého cintorína 

2. obecný úrad napísaním a zaslaním informácie vlastníkom parciel o výške poplatku 

 

 



Uznesenie č.4/2019 
  

A. SCHVAĽUJE : 

 

1. Zriadení vecného bremena práva prechodu v prospech súčasných ako aj v prospech 

akýchkoľvek iných  vlastníkov parcely KN-C 65/15 v k.ú Seniakovce  / in rem / po parcelách 

KN-C 62/34  evidovanej na LV 411, kde obec Seniakovce je spoluvlastníkom v podiele 12/18 

a KN-E 104, 105/2, 107/2, 108/2, 109/2, 110/2, 111/2, 112/2, 113/2, 122/2 evidovanej na LV 

128, KN-E 512/2 evidovanej na LV 200 kde obec Seniakovce je bezpodielovým vlastníkom.  

2. Zmluvu o zriadení vecného bremena, práva prechodu. 
 

K bodu č.12 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Jozef Pončák a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

 

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

  

 

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

 

                                   Ing. Tomáš Baran         ........................................ 

 

  

 

 Jozef  Pončák 

 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2019 zo dňa 31.7.2019 
 

 

 

A. SCHVAĽUJE: 

  

 

1. Zriadení vecného bremena práva prechodu v prospech súčasných ako aj v prospech 

akýchkoľvek iných  vlastníkov parcely KN-C 65/15 v k.ú Seniakovce  / in rem / po parcelách 

KN-C 62/34  evidovanej na LV 411, kde obec Seniakovce je spoluvlastníkom v podiele 12/18 

a KN-E 104, 105/2, 107/2, 108/2, 109/2, 110/2, 111/2, 112/2, 113/2, 122/2 evidovanej na LV 

128, KN-E 512/2 evidovanej na LV 200 kde obec Seniakovce je bezpodielovým vlastníkom.  

2. Zmluvu o zriadení vecného bremena, práva prechodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Seniakovciach 31.7.2019 
 Jozef Pončák 

 starosta obce 

 


