
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa

12.10.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z 29.6.2021
3. Úprava rozpočtu
4. Prerokovanie osadenia spomaľovacích prvkov (retardérov) v obci
5. Prerokovať ďalší postup pri vydávaní Seniakovských novostí
6. Prerokovanie možnosti zriadenia komisie zaoberajúcej sa rozvojom obce
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Pončák.
Privítal poslancov a hostí a predniesol program. Program bol schválený.
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Marián Ďug, za overovateľov zápisnice
boli určení : Ing. Marián Radvák a Marián Mroč

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Radovan Pagačár
Ing. Marián Radvák

Uznesenie 22/2021:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ, zapisovateľa a
overovateľov zápisnice

K bodu č. 2
Starosta informoval o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
zastupiteľstva:

● 14/2021 : poslanci schválili program zasadnutia zastupiteľstva, zapisovateľa a
overovateľov

● 15/2021 : zobrali na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí zastupiteľstva



● 16/2021: schválili záverečný účet obce za rok 2020 zobrali na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k tomuto záverečnému účtu

● 17/2021 : zobrali na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za 1. polrok
2021 a plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

● 18/2021 : poslanci schválili preventivára požiarnej ochrany obce, schválili
kontrolnú skupinu preventívnych protipožiarnych kontrol a plán kontrol pre rok
2021. Toto bolo postúpené preventivárovi obce a protipožiarnému technikovi
na spracovanie a ďalšie riešenie

● 19/2021 : poslanci zobrali na vedomie stanovisko obce Seniakovce k
územnému plánu Bretejovce a k navrhovanému preloženiu koryta Torysy
obcou Ploské

● 20/2021 : poslanci zobrali na vedomie informáciu o riešení ZaD č.4 územného
plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce

● 21/2021 : poslanci schválili vykonanie geologického prieskumu na parcele KN
– C 293/1 v k.ú. Bretejovce. Prieskum nebol zatial vykonaný z dôvodu
nepriaznivého počasia a časovej zaneprázdnenosti pracovníkov
vykonávajúcich takéto prieskumy. Prieskum bude vykonaný v roku 2022

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia zastupiteľstva.

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Radovan Pagačár
Ing. Marián Radvák

Uznesenie 23/2021:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva

K bodu č. 3
Starosta obce informoval o potrebe úpravy rozpočtu podľa skutočného stavu (návrh
je súčasťou zápisnice). Starosta odôvodnil navýšenie mzdových výdavkov
započítaním odmien za ŠODB 2021 do výdavkov obce, pričom toto navýšenie
výdavkov je kryté navýšením príjmov, ako aj zvýšením minimálnej mzdy. Ďalej k
navýšeniu došlo z dôvodu potreby zakúpiť novú kosačku ako náhradu za doterajšiu,
ktorá už dosiahla hranicu svojej životnosti.
Starosta informoval o stave obecného účtu. Stav dispozičného zostatku obecného
účtu k 7.10.2021 bol 7904,35 eur.
Kontrolór upozornil na chybne zaúčtovanú položku v rozpočte



Poslanci hlasovaním súhlasili s úpravou rozpočtu podľa skutočného stavu a zobrali
na vedomie stav účtu obce.

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Radovan Pagačár
Ing. Marián Radvák

Uznesenie 24/2021:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu podľa skutočného stavu
2. Berie na vedomie stav účtu

K bodu č. 4
Starosta informoval o požiadavke občanov na osadenie spomaľovacích prvkov
(retardérov). Podľa dopravného inžiniera retardéry na miestnych komunikáciách
osadené byť môžu. Na mapkách (sú súčasťou zápisnice) sú naznačené miesta, kde
by mali byť retardéry osadené. Starosta Bretejoviec je ochotný sa spolupodieľať sa
na osadení retardéra na ceste vedúcej do Bretejoviec v blízkosti domu
Boldižárovcov. P. Ďug vyjadril pochybnosť o zmysluplnosti retardéra na ceste
vedúcej do Bretejoviec, nakoľko táto cesta je krátka a retardér by bol osadený v
blízkosti križovatky s cestou I/20. Poslanci so starostom prebrali potrebu osadenia
dopravných značiek upozorňujúcich na retardéry ako aj o potrebe vyjadrenia KDI.
Starosta navrhol, aby poslanci schválili prípravu projektu na osadenie retardérov,
zistenie ceny na osadenie a podmienok, za ktorých je možné retardéry osadiť.

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Radovan Pagačár
Ing. Marián Radvák

Uznesenie 25/2021:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu projektu na osadenie retardérov, zistenie
ceny na osadenie a podmienok, za ktorých je možné retardéry osadiť



K bodu č. 5
Starosta vyjadril to, že je veľmi rád, že sa Seniakovské novosti vydávajú, že ide o
veľmi dobrý nápad, avšak nepáči sa mu to, že sa pri vydávaní obchádza obec, že sa
vystaví faktúra bez vedomia obce, že nie je stanovená redakčná rada, nie sú
stanovené podmienky kto za čo zodpovedá. Seniakovské novosti by podľa názoru
starostu mali byť registrované na ministerstve kultúry, mala by existovať redakčná
rada, mal by existovať ich štatút. Preto starosta navrhuje zriadiť redakčnú radu
Seniakovských novostí, v ktorej by boli zastúpení ľudia, ktorí noviny tvoria ako aj
aspoň jeden zástupca obce. Ako zástupcu obce v redakčnej rade navrhol starosta
Ing. Mariána Radváka. Ďalšou možnosťou je podľa starostu to, aby boli
Seniakovské novosti vydávané ako súkromná iniciatíva ich tvorcov, aby ich
vydávanie nešlo cez obec. V takom prípade by mohli tvorcovia požiadať obec o
dotáciu na ich vydávanie. P. Ďug sa spýtal, podľa čoho by mala takáto navrhovaná
rada fungovať, aké by boli jej kompetencie a pravidlá jej fungovania. Starosta
predstavil ako príklad takýchto pravidiel štatúty podobných obecných novín. P. Mroč
prezentoval, že sa mu nepáči široký záber, ktorý Seniakovské novosti pokrývajú. P.
Ďug odhadol, že jedno vydanie stojí necelé euro na jedného občana Seniakoviec,
starosta odhadol, že jeden výtlačok stojí približne 1,60 eur. P. Ďug tvrdil, že by sme
sa nemali prispôsobovať menšiemu rozsahu alebo možno nižšej úrovni novín iných
obcí. P. Kuchár podporil myšlienku vytvoriť pravidlá pre tvorbu novín vo forme
štatútu novín, na ktorom by sa zhodli tvorcovia novín ako aj zástupcovia obce.
Starosta navrhol, aby štatút obce vytvorili spolu autori novín a zástupcovia obce. P.
Ďug navrhol, aby do najbližšieho zasadnutia OZ bol takýto štatút navrhnutý, aby si
ho mohli poslanci preštudovať a o jeho prijatí hlasovať. P. Dančišinová navrhla, aby
členmi rady boli zástupcovia mladších aj starších obyvateľov obce. Starosta a P.
Ďug navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie stanov redakčnej
rady, ktoré budú schvaľované na ďalšom zasadnutí OZ spolu s členmi redakčnej
rady.

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Radovan Pagačár
Ing. Marián Radvák

Uznesenie 26/2021:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie stanov redakčnej rady, ktoré budú
schvaľované na ďalšom zasadnutí OZ spolu s členmi redakčnej rady



K bodu č. 6
Starosta informoval, že k úpravám územného plánu prišlo veľa pripomienok rôznej
kvality. Ďalej obec musí mať vypracovaný plán hospodárskeho rozvoja a komunitný
plán. Preto navrhuje zriadiť komisiu pre rozvoj obce, ktorá bude spolupracovať pri
tvorbe plánu rozvoja obce. Starosta informoval o ponuke na vypracovanie základnej
časti plánu rozvoja obce za cenu 150 eur. Starosta zvažuje dať si vypracovať
komunitný plán ako aj plán hospodárskeho rozvoja obce, spolu za možno 350 eur s
tým, že by si obec následne mohla upravovať tieto plány podľa svojej potreby.
Úlohou komisie pre rozvoj obce by bolo navrhovať zmeny týchto plánov podľa
aktuálnych potrieb obce s následnými úpravami rozpočtu obce, ktoré by reflektovali
tieto zmeny. P. Ďug potvrdil potrebu vytvorenia plánu rozvoja obce, nakoľko
možnosti čerpania dotácií pre rozvoj obce sú podmienené takýmto plánom a jeho
súlad s plánmi vyšších stupňov štátnej správy a samosprávy zjednodušuje a zvyšuje
šance na čerpanie dotácií. P. Ďug vyjadril svoju pochybnosť, že je možné dať
obstarať tieto plány iba za 350 eur z dôvodu ich rozsahu a komplexnosti. Starosta
by chcel, aby tieto plány boli živé dokumenty, ktoré reflektujú skutočné potreby obce
a neboli to len povinné formality. Starosta navrhol, aby dala obec vypracovať základ
plánov rozvoja obce a výstupy komisie by slúžili na úpravy plánov podľa skutočných
potrieb obce. P. Kuchár položil otázku, či zmeny týchto plánov podliehajú
schvaľovaniu obcou, alebo vyžadujú schválenie napr. vyšším územným celkom. V
prípade, že by schvaľovanie bolo iba v kompetencii obce, stačí na začiatok nechať
vypracovať dokument iba v minimálnom rozsahu a následne ho rozširovať. Starosta
navrhol, aby sa takéto zmeny navrhovali tak, aby ich dopady bolo možné zahrnúť do
rozpočtu pre nasledujúci rok. Starosta dal hlasovat, aby obec vytvorila komisiu pre
rozvoj obce, zverejnila výzvu občanom, aby sa stali členmi komisie pre rozvoj obce,
o ktorej zložení by sa hlasovalo na ďalšom zasadnutí OZ a obec osloví vhodné
subjekty o vypracovanie cenovej ponuky na vytvorenie plánu hospodárskeho
rozvoja a komunitného plánu obce.

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Radovan Pagačár
Ing. Marián Radvák

Uznesenie 27/2021:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. vytvorenie komisie pre rozvoj obce
2. zverejnenie výzvy občanom, aby sa stali členmi tejto komisie, o ktorej zložení

by sa hlasovalo na ďalšom zasadnutí OZ



3. obec osloví vhodné subjekty o vypracovanie cenovej ponuky na vytvorenie
plánu hospodárskeho rozvoja a komunitného plánu obce

K bodu č. 7
P. Ďugová sa opýtala, či obec počíta s vydaním papierovej verzie decembrových
Seniakovských novostí. Starosta s tým problém nemá, ale keďže to bude ešte pred
vytvorením redakčnej rady, aby sa vydanie prekonzultovalo s obcou. P. Pagačar
navrhuje, aby sa na čísle pracovalo, pred jeho vydaním aby obsah videl starosta
obce a aby bola známa cenová ponuka na vytlačenie. Starosta súhlasí s vydaním,
je potrebné dopredu zistiť cenu za tlač.

P. Ďugová sa pýtala, či môže požiadať pracovníčku obecného úradu p. Fogarašovú
o príspevok do novín. Starosta súhlasí, ak bude mať p. Fogarašová čas.

P. Kuchár má pocit, že obecná stránka sa stáva neprehľadnou, že sa stratili
zverejnené údaje, napríklad faktúry z rokov 2017-2019. Ďalej si myslí, že stránka
nespĺňa požiadavky povinného zverejňovania. Požiadal kontrolóra obce, aby
skontroloval, či obec zverejňuje informácie v zmysle zákona. Starosta obce prisľúbil
overenie, prečo sa údaje stratili ako aj či zverejňovanie spĺňa požiadavky zákona.

P. Mroč požiadal o vykonanie poslaneckého prieskumu stavu Tablového potoka.

Starosta informoval o vykonanom geodetickom zameraní dvoch pozemkov obce,
vytyčovacie náčrty a protokol sú súčasťou zápisnice. P. Radvák informoval o
posunoch pozemkov v roku 2000. Starosta informoval o tom, že v rokoch 1995-2000
prebehol ROEP intravilánu obce. Ďalej uviedol, že oplotenie parcely CKN 110
zasahuje do obecnej parcely CKN 129

K bodu č. 8
Uznesenia

Uznesenie 22/2021:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ, zapisovateľa a
overovateľov zápisnice

Uznesenie 23/2021:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva

Uznesenie 24/2021:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu podľa skutočného stavu



2. Berie na vedomie stav účtu

Uznesenie 25/2021:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu projektu na osadenie retardérov, zistenie
ceny na osadenie a podmienok, za ktorých je možné retardéry osadiť

Uznesenie 26/2021:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie stanov redakčnej rady, ktoré budú
schvaľované na ďalšom zasadnutí OZ spolu s členmi redakčnej rady

Uznesenie 27/2021:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. vytvorenie komisie pre rozvoj obce
2. zverejnenie výzvy občanom, aby sa stali členmi tejto komisie, o ktorej zložení

by sa hlasovalo na ďalšom zasadnutí OZ
3. obec osloví vhodné subjekty o vypracovanie cenovej ponuky na vytvorenie

plánu hospodárskeho rozvoja a komunitného plánu obce

K bodu č. 9
Starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zapísal : Ing. Marián Ďug .......................................

Overovatelia zápisnice : Marián Mroč ........................................

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

........................................
Jozef Pončák, starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 22/2021 dňa 12.10.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ, zapisovateľa a
overovateľov zápisnice

V Seniakovciach 12.10.2021 ........................................
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 23/2021 dňa 12.10.2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva

V Seniakovciach 12.10.2021 ........................................
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 24/2021 dňa 12.10.2021

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu podľa skutočného stavu
2. Berie na vedomie stav účtu

V Seniakovciach 12.10.2021 ........................................
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 25/2021 dňa 12.10.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu projektu na osadenie retardérov, zistenie
ceny na osadenie a podmienok, za ktorých je možné retardéry osadiť

V Seniakovciach 12.10.2021 ........................................
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 26/2021 dňa 12.10.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie stanov redakčnej rady, ktoré budú
schvaľované na ďalšom zasadnutí OZ spolu s členmi redakčnej rady

V Seniakovciach 12.10.2021 ........................................
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 27/2021 dňa 12.10.2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. vytvorenie komisie pre rozvoj obce
2. zverejnenie výzvy občanom, aby sa stali členmi tejto komisie, o ktorej zložení

by sa hlasovalo na ďalšom zasadnutí OZ
3. obec osloví vhodné subjekty o vypracovanie cenovej ponuky na vytvorenie

plánu hospodárskeho rozvoja a komunitného plánu obce

V Seniakovciach 12.10.2021 ........................................
Jozef Pončák
starosta obce


