ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa
15.12.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie

zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola uznesení z 12.10.2021
3. Prerokovanie rozpočtu na roky 2022,2023,2024
4. Prerokovanie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí s mestom Košice
5. Prerokovanie cenových ponúk na spracovanie plánu rozvoja a komunitného
plánu soc. služieb obce
6. Diskusia
7. Uznesenia
8. Záver

K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Pončák. Privítal
poslancov a hostí. Poslanec Radovan Pagačár sa ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí
OZ. OZ bolo uznášania schopné. Starosta predniesol program. Program bol schválený.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Klaudia Fogarášová, za overovateľov
zápisnice boli určení : Ing. Marián Ďug, Ing. Tomáš Baran

K bodu č. 2
Starosta informoval o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
zastupiteľstva:
- 25/2021 : osadenie retardera bolo konzultované s KDI a dopravným inžinierom. Je
potrebné stanovisko od KDI . Dopravný inžinier urobí obci projekt, prisľúbil bezplatne,
projekt sa predloží KDI a po schválení sa budú zisťovať ceny retarderov. Poslanec
Marián Mroč navrhol, aby sa osadili zrkadla na zle viditeľné ulice, jedno pred rodinným
domom so súpisným číslom osem a druhé na ulici od ranča. Poslanci sa s návrhom
poslanca Mroča stotožnili a starosta sa vyjadril , že sa to môže vybaviť a zakúpiť spolu
s retardérmi, ale na ulicu od ranča sa osadí ,až keď bude oficiálne hotová cesta.
- 26/2021 : Začalo sa na tom pracovať, zbierajú sa informácie od okolitých obcí, kt.
vydávajú časopisy , majú štatút. Starosta má naplánované pracovné stretnutie so

starostom obce Drienov. Po uvoľnení opatrení sa na OcÚ stretnú starosta, poslanci
a tvorcovia časopisu, aby sa dohodli na podmienkach, stanovách, pravidlách
komunikácie a rozdelení prác. Určí sa redakčná rada a jej členovia.
- 27/2021 : Začalo sa pracovať na vytvorení komisie pre rozvoj obce, obec obstarala tri
cenové ponuky na vypracovanie dokumentov programu rozvoja obce a komunitného
plánu soc. služieb., ktorých prerokovanie je na zozname programu dnešného
zastupiteľstva. Ak sa vyberie spracovateľ, bude sa postupovať ďalej.
Správu o plnení uznesení berú na vedomie všetci poslanci
K bodu č. 3
Návrh rozpočtu na rok 2022,2023,2024 bol zverejnený. Obec sa snažila zostaviť rozpočet čo
najreálnejšie a je prebytkový, cca 650€. Vo výdavkových položkách sú zahrnuté výdavky
spojené s plánovanou opravou resp. výstavbou nových autobusových zastávok, výmenou
žumpy na OcÚ a projektom na cestu a vodu .
Poslanec Ing. Ďug vyjadril názor, že tento rozpočet je len veľmi orientačný, pretože ak bude
plán rozvoja obce, tak to ovplyvní rozpočet. Starosta zhodnotil, že má pravdu, no rozpočet je
pohyblivá zložka, a v prípade potreby sa urobia úpravy rozpočtu v priebehu roka.
Za úpravu rozpočtu hlasovali všetci prítomní poslanci a schválili ho.
Za:

4
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
Ing. Tomáš Baran

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu č. 4

Mesto Košice poslalo Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí. S niektorými mestami alebo CVČ máme uzatvorenú zmluvu na dobu
neurčitú alebo rámcovú zmluvu, no Košice chcú stále novú zmluvu. V CVČ mesta
Košice sú prihlásené tri deti. Starosta navrhol už zároveň schváliť aj sumu na jedno dieťa
/ rok . Navrhol ponechať sumu 80 €, aj keď výška dotácie na deti z podielových daní
v budúcom kalendárnom roku vychádza približne na 95€, ako bolo schválené aj
v predošlom období.
Poslanci schválili Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí s mestom Košice a tiež schválil aj výšku dotácie vo výške 80€/dieťa/rok.
Za:

4
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
Ing. Tomáš Baran

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu č. 5

Starosta predložil poslancom tri cenové ponuky na vypracovanie plánu rozvoja
a komunitného plánu soc. služieb obce . 1. CP bola od firmy AWA v sume 350€, 2.CP
od JUDr. Babiaka v sume 450€ a 3.CP od Gemini Group v sume 700€. Poslancovi Ing.
Ďugovi sa nezdajú byť rovnocenné ponuky, pretože nie každý spracovateľ poslal návrh
na vypracovanie oboch plánov. Starosta ho však opravil a poukázal na to , že ponuky
boli rozdelené na dve časti. Poslanec Ing. Ďug sa ospravedlnil , že si to nevšimol.
Poslanci sa dohodli a schválili CP od firmy AWA. Obec bude firmu kontaktovať, tá
pošle dotazník, ktorý bude následne rozposlaný aj ľudom , aby sa zapojili a vyjadrili
svoj názor .
Za: 4
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
Ing. Tomáš Baran

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Diskusia
Prítomný Ing. Kuchár sa zaujímal v akom stave rozpracovania je aktuálne územný plán,
nakoľko sa ho na to pýtajú ľudia . Starosta ho oboznámil so zdržaním stanoviska od EJI,
nakoľko pracovníčka , ktorá mala obec na starosti bola dlhodobo PN. Komunikuje s ňou
a ma informáciu , že v najbližšom čase by obec mala dostáť stanovisko, ktoré bude
následne preposlané spracovateľke na zapracovanie do návrhu. Územný plán musí byť
ešte zaslaný na kontrolu , a aj kompletný ide na posúdenie spolu s návrhom VZN a až
potom ho môže OZ schvaľovať. Poslanec Ing. Ďug sa informoval o tom, či náhodou
nemá obec informáciu o tom, ktoré pripomienky boli zamietnuté resp. prijaté. Obec
nemá zatiaľ tieto informácie, lebo spracovateľka a obstarávateľka sa k tomu vyjadria,
až keď bude mať stanoviska od všetkých dotknutých orgánov. Ing. Kuchár upozornil na
staršie VZN na stránke obce, ktoré by bolo potrené prerobiť alebo upraviť. Obec sa na
to pozrie a dá to do poriadku v novom roku.
Zapísal :

Bc. Klaudia Fogarášová

.......................................

Overovatelia zápisnice :

Ing. Marián Ďug

........................................

Ing Tomáš Baran

........................................

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

Uznesenie č. 28/2021
A. SCHVAĽUJE:

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program zasadnutia OZ .

Uznesenie č.29/2021
A. BERIE NA VEDOMIE
1.Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

Uznesenie č.30/2021
A. SCHVAĽUJE:
1. Rozpočet na rok 2022,2023,2024

Uznesenie č.31/2021
A. SCHVAĽUJE
1. Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s mestom

Košice a výšku dotácie vo výške 80€/dieťa/rok.

Uznesenie č.32/2021
A. SCHVAĽUJE

Cenovú ponuku firmy AWA v sume 350€ za vypracovanie plánu rozvoja
a komunitného plánu soc. služieb obce.
1.

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 28 /2021 dňa 15.12.2021

A. SCHVAĽUJE:

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program zasadnutia OZ .

V Seniakovciach 15.12.2021
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 29 /2021 dňa 15.12.2021

A BERIE NA VEDOMIE

1.Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

V Seniakovciach 15.12.2021
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 30/2021 dňa
15.12.20221

A. SCHVAĽUJE:
1. Rozpočet na rok 2022,2023,2024

V Seniakovciach 15.12.2021
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 31 /2021 dňa
15.12.20221

A. SCHVAĽUJE
1. Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s mestom

Košice a výšku dotácie vo výške 80€/dieťa/rok.

V Seniakovciach 15.12.2021
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 32/2021 dňa
15.12.20221

A. SCHVAĽUJE

Cenovú ponuku firmy AWA v sume 350€ za vypracovanie plánu rozvoja
a komunitného plánu soc. služieb obce.
1.

V Seniakovciach 15.12.2021
Jozef Pončák
starosta obce

