
ZÁPISNICA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa
17.3.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z 29.6.2021
3. Správa hlavného kontrolóra za rok 2021 a Plán kontrolnej činnosti na I.pol rok
2022
4. Oboznámenie s výsledkami auditu za rok 2020
5. Prerokovanie adresy sídla OZ Seniakovce – Nové centrum, o.z.
6. Prerokovanie rozšírenia verejného vodovodu v obci Seniakovce v lokalite Na
Záhumní
7. Oboznámenie s vyhodnotením pripomienok z prerokovania ZaD č.4 spoločného
územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, pre k.ú.
Seniakovce
8. Zriadenie Komisie pre rozvoj obce
9. Prerokovanie usporiadania Gaštanfestu 2022
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver

K bodu č. 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Pončák.
Privítal poslancov a hostí. OZ bolo uznášania schopné. Starosta predniesol program.
Program bol schválený.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Ing. Marián Ďug, za overovateľov zápisnice
boli určení : Ing. Marián Radvák, Marián Mroč

K bodu č. 2

Starosta informoval o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
zastupiteľstva:
- 28/2021 : zapisovateľ , overovatelia , program
- 29/2021 : na vedomie kontrola uznesení



- 30/2021 : schválený rozpočet 2022,2023,2024

-31/2021 : schválená zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na CVČ s mestom Košice .
Fin. prostriedky budú poukázané v zmysle zmluvy vo výške 80€/dieťa/rok. Výška
dotácie na CVČ na rok 2022 schválená vo výške 80€ /dieťa.
- 32/2021 : schválená cenová ponuka firmy AWA v sume 350€ na vypracovanie Plánu
rozvoja a komunitného plánu soc. služieb obce Seniakovce. Na týchto plánoch sa
pracuje. Bol zverejnený dotazník pre občanov obce a obec poskytla informácie
spracovateľovi tiež prostredníctvom dotazníka. So spracovateľkou sme v kontakte .

Správu o plnení uznesení berú na vedomie všetci poslanci

K bodu č. 3

V správe hlavného kontrolóra boli uvedené nedostatky, pri ktorých je potrebné prijať
opatrenia. Jedná sa, podľa právnej analýzy vypracovanej JUDr. Kizákom , o neoprávnený
zásah do vlastníckych práv obce občianskym združením Nové centrum O.Z. a to tým, že bez
súhlasu obce ( obecného zastupiteľstva) zriadilo sídlo OZ na adrese obecného úradu obce
Seniakovce.
Ing. Ďug navrhol rozšíriť plán kontrolnej činnosti o kontrolu dodržiavania zákona 211/2000
zb., najmä § 5b, nakoľko podľa jeho názoru nie je dodržiavaný zákonom určený spôsob
zverejňovania faktúr na stránke obce.

Plán kontrolnej činnosti na I. pol rok 2022 hlavného kontrolóra vrátane kontroly dodržiavania
zákona 211/2000 schválili všetci poslanci .

Za: 5 Proti: 0                                     Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
Ing. Tomáš Baran
Radovan Pagačár

Správu  hlavného  kontrolóra za II. polrok 2021 berú na vedomie všetci poslanci.

K bodu č. 4

Výsledky auditu za rok 2020 boli zverejnené na stránke obce a na obecnej tabuli
začiatkom roka 2022 ( 12.1.2022) Výsledok auditu je skutočnosť , že obec seniakovce
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Boli zistené
inventarizačné rozdiely, ktoré neboli ku dňu auditu zosúladené. Nedostatky boli
odstránené v roku 2021. Kontrolu zosúladenia právneho a účtovného stavu vykoná
hlavný kontrolór v I. polroku 2022 podľa plánu kontroly a výsledok bude v správe
hlavného kontrolóra za I. polrok roku 2022.



Výsledky auditu za rok 2020 berú na vedomie všetci poslanci.

K bodu č. 5

Na základe správy hlavného kontrolóra obce je potrebné prerokovať adresu sídla
občianskeho združenia Seniakovce - Nové centrum, o.z. Dňa 23.10.2020 obec
Seniakovce požiadala MV SR o preverenie adresy sídla OZ , o čom boli upovedomení
aj štatutári OZ Seniakovce – Nové Centrum, o.z., keďže na adresu obce prichádzala
pošta pre OZ Seniakovce – Nové Centrum, o.z. Obec si zároveň preverila sídlo OZ
v evidencii občianskych združení, kde bolo zistené , že OZ Seniakovce – Nové
Centrum, o.z. má ako svoje sídlo uvedenú adresu obecného úradu , aj keď obec na to
nedala súhlas. Dňa 16.11.2020 MV SR obci potvrdilo, že sídlo OZ Seniakovce –
Nové Centrum, o.z.je na adrese Seniakovce č.31, čo je adresa OcÚ. Zároveň nám
oznámilo, že Zákon č.83/1990 Z.b. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisoch neukladá predložiť MV SR súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením
sídla. Na zasadnutí OZ 11.12.2020 podal predseda OZ Seniakovce – Nové Centrum,
o.z. vyjadrenie, v ktorom oboznámil poslancov s históriou vzniku OZ ako aj s jeho
činnosťou a účelom vzniku. Obec Seniakovce zriadenie sídla OZ Seniakovce – Nové
Centrum, o.z. telefonicky konzultovala s MV SR a bolo jej oznámené, že MV SR pri
registrácii nekontroluje či občianske združenie má súhlas vlastníka nehnuteľnosti
o zriadenie sídla, no to ešte neznamená , že neporušilo žiaden zákon. Tieto prípady sa
stávajú, a veľké obce a mestá to riešia podaním trestného oznámenia. Nám, ako malej
obci, odporúčali vyzvať OZ Seniakovce – Nové Centrum, o.z. na vykonanie nápravy,
a keď k nej nedôjde riešiť to v súlade s príslušnými zákonmi. Na základe týchto
skutočnosti obec dala vypracovať právnu analýzu advokátovi JUDr. Michalovi
Kizákovi, kt. bola zverejnená so správou hlavného kontrolóra, a ktorej záverom je
konštatovanie, že OZ Seniakovce – Nové Centrum, o.z. neoprávnene zasiahlo do
vlastníckych práv obce Seniakovce, čím porušilo ustanovenie par. 3 ods.1 Zákona
č.40/19645 Zb.z. Bol navrhnutý postup k zjednaniu nápravy ,a to vyzvať OZ
Seniakovce – Nové Centrum, o.z., aby urýchlene podalo návrh na zápis zmeny údajov
, a to , aby bola ako adresa v registri OZ zapísaná iná adresa ako adresa OcÚ. Ak sa
tejto výzve nevyhovie, môže obec podať voči OZ Seniakovce – Nové Centrum, o.z.
žalobu. V obci Seniakovce sú ďalšie dve združenia ( Poľovný a lesný komposesorát) ,
ktorí majú adresu sídla inú ako je adresa sídla OcÚ. Právna analýza bola vypracovaná
dna 2.3.2021 a bola poskytnutá hlavnému kontrolórovi obce.
Počas rozpravy k tomuto bodu p. starosta popísal aktuálny stav a doterajší postup
obce. Poslanec Ďug, ako predseda tohto občianskeho združenia, vyjadril presvedčenie,
že občianske združenie slúži na prospech celej obci a že nijako nezasiahlo do práv
obce tým, že si ako adresu sídla zvolilo adresu obecného úradu a túto adresu vníma
ako symbolickú. Starosta doplnil, že nikdy nedal súhlas na využívanie adresy OÚ pre
potreby OZ, a že OZ nemá žiadnu zmluvu ani súhlas obce na používanie adresy. Do
diskusie sa zapojili aj prítomní občania Dr. Dobrovičová, Ing. Kuchár a Ing. Klimčík.



Všetci vyjadrili názor, že obec by nemala podnikať kroky proti OZ, nakoľko toto
združenie vykonáva činnosť v prospech obce. Ing. Klimčík ako aj Ing. Ďug navrhli,
aby poslanci súhlasili so sídlom OZ na adrese OÚ Seniakovce, ako aj s umiestnením
schránky OZ na tejto adrese a to bezodplatne.

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, že občianske združenie
Seniakovce - Nové Centrum, o.z. má ako svoje sídlo uvedenú adresu Obecného úradu
Seniakovce a súhlasí s umiestnením poštovej schránky združenia na budovu obecného
úradu a to všetko bezodplatne.

Za: 5                                                   Proti: 0                                    Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
Ing. Tomáš Baran
Radovan Pagačár

K bodu č. 6

Je potrebné rozšíriť verejný vodovod v lokalite Na Záhumní ( ku ranču) vzhľadom
k tomu, že studňová voda v tejto lokalite je nevyhovujúca. Preto je potrebné pomôcť
občanom žijúcim v tejto lokalite s rozšírením vodovodu tak ako obec pomohla
s rozšírením vodovodu na parcele 106/5 a 106/6. V lokalite Na Záhumní je potrebné
vziať do úvahy skutočnosť, že vlastníci darovali obci parcely za účelom výstavby
cesty, kt. je v riešení. Preto starosta obce navrhuje, aby obec zabezpečila projekt.
dokumentáciu na rozšírenie vodovodu vrátane naprojektovania bodov napojenia (
prípojky si naprojektujú vlastníci samostatne). Obec zabezpečí rozhodnutie
o umiestnení stavby a stavebne povolenie. Po predbežnej konzultácii s VVS a.s.
Košice je najschodnejšie riešenie rozšírenia vodovodu spôsobom spoluúčasti obce a to,
že obec zabezpečí staveb. povolenie a výkopové práce a VVS a.s. Košice zabezpečí
materiál, montáž, tlakové skúšky, porealizačné zameranie a kolaudáciu. Starosta
navrhuje postup ako v prípade predchádzajúceho rozšírenia vodovodu a to ,že na
výkopových prácach a makadame sa budú spolupodieľať vlastníci parciel v potrebnej
sume. Projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie zabezpečí obec ako aj jednanie
s VVS a.s Košice. Z toho dôvodu obec požiadala 5 projektantov o cenovú ponuku na
projektovú dokumentáciu k územnému konaniu a stavebnému konaniu. K dnešnému
dňu ,t.j. 17.3.2022, boli obci doručené tri cenové ponuky , a to od : 1. Ing. Peter Szabo,
1600€; 2.Enviroline s.r.o., Košice, 2 200€; 3. Aquing spol.s r.o., 2000€. ( Cenové
ponuky budú súčasťou zápisnice)

Poslanci schválili rozšírenie verejného vodovodu v lokalite Na Záhumní, a to týmto
spôsobom, že na výkopových prácach a makadame sa budú spolupodieľať vlastníci
parciel v potrebnej sume. Projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie zabezpečí
obec ako aj jednanie s VVS a.s Košice.



Za: 5                                                   Proti: 0                                    Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
Ing. Tomáš Baran
Radovan Pagačár

Poslanci schválili cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu rozšírenia verejného
vodovodu od Ing. Petra Szaba.

Za: 4                                                    Proti: 0                                     Zdržal sa : 1
Ing. Marián Ďug Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
Ing. Tomáš Baran
Radovan Pagačár

K bodu č. 7

Dňa 8.3.2022 bolo prerokovanie s občanmi, ktorým boli pripomienky k UP
neakceptované. Boli uvedené dôvody, pre ktoré neboli pripomienky akceptované
a v jednom prípade došlo k dohode a pripomienka sa akceptovala. Všetky akceptované
pripomienky budú zapracované do textovej a grafickej časti UP , ktorého čistopis ako
aj postup a správnosť vyhodnotenia pripomienok bude prehodnotený okresným
úradom. O ďalšom postupe bude starosta informovať verejnosť.
Poslanec Ďug upozornil na veľkosť ochranného pásma ČOV v prípade, že bude táto
čistička slúžit obciam Janovík, Bretejovce a Seniakovce

Vyhodnotenie pripomienok berú  na vedomie všetci poslanci.

K bodu č. 8

OZ zriaďuje komisiu pre rozvoj v zložení :

Hospodárska skupina:
Mgr. Lenka Ďugová
Ing. Vladimír Kuchár

Sociálna skupina:
Ema Kuchárová
MUDr. Jana Klimčíková

Enviromentálna skupina:
Mgr. Dominika Franeková
RNDr. Pavol Hajduk



Za: 5                                                    Proti: 0                                     Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
Ing. Tomáš Baran
Radovan Pagačár

K bodu č. 9

Termín usporiadania Gaštanfestu starosta navrhuje na 9.7.2022. Za účelom
financovania akcie boli podané žiadosti na dotáciu s PSK a SOZI. Vypracoval ich
Marek Szarvaš. Účinkujúcich a sponzorov bude obec riešiť priebežne.

Poslanci berú na vedomie informáciu o podaných žiadostiach o dotácie.
Poslanci schvaľujú usporiadanie Gaštanfestu v termíne 9.7.2022

Za: 5                                                    Proti: 0                                     Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
Ing. Tomáš Baran
Radovan Pagačár

Diskusia

Mgr. Ďugová sa p. starostu opýtala na stav zriadovania redakčnej rady Seniakovských novostí
a na to, či obec plánuje vydať ďalšie číslo pred Gaštanfestom. Z časových dôvodov komisia
zatiaľ zriadená nebola.
MUDr. Klimčíková sa spýtala, aké sú možnosti opravy a sprevádzkovania lávky cez Torysu.
Lávka je vo vlastníctve obce Nová Polhora. Podľa starostu Novej Polhory lávka je v
havarijnom stave, statik ju nariadil uzatvoriť a odporúča odstrániť. Nová lávka je plánovaná
ako súčasť budúcej cyklotrasy projektu Eurovelo. Ing. Klimčík navrhuje nespoliehať sa na
projekt Eurovelo, nakoľko nepredpokladá skoré vybudovanie cez tento projekt. P. starosta
nepredpokladá, že Nová Polhora bude chcieť opravovať lávku z dôvodu, že je vo veľmi zlom
stave a jej oprava je nemožná.
V spojitosti so zmenou územného plánu obce položil Ing. Klimčík otázku, ako chce obec
zabezpečiť, aby prípadní stavebníci na pravej strane Tablového potoka nevykonali také
stavebné úpravy, ktoré by zvýšili riziko zatopenia domov na ľavej strane potoka. A ďalej čo
plánuje obec urobiť, aby v budúcnosti nedošlo k vyrúbaniu porastov v koryte tohoto potoka a
v jeho tesnej blízkosti. P. Starosta informoval, že v územnom pláne bude rozšírené ochranné
pásmo potoka, a že budúci stavebníci budú musieť toto ochranné pásmo zachovať.
V rámci diskusie bola prebraná problematika výstavby ČOV a kanalizácie obce, minimálnej
veľkosti pozemkov v územnom pláne, občianskej vybavenosti v kontexte územného plánu a
zapracovania pripomienok do územného plánu.



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

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

Marián Mroč ........................................

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

Jozef Pončák, starosta obce
Uznesenie č. 1/2022

A. SCHVAĽUJE:
1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program  zasadnutia OZ .

Uznesenie č.2/2022

A. BERIE NA VEDOMIE
1.Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

Uznesenie č.3/2022

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Správu  hlavného  kontrolóra za II. pol rok 2021

B. SCHVAĽUJE:
1. Plán kontrolnej činnosti na I. pol rok 2022 hlavného kontrolóra

Uznesenie č.4/2022

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Výsledok auditu za rok 2020

Uznesenie č.5/2022

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Právnu analýzu vypracovanú JUDr. Michalom Kizákom



B. SCHVAĽUJE
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, že občianske združenie Seniakovce - Nové
Centrum, o.z. má ako svoje sídlo uvedenú adresu Obecného úradu Seniakovce a
súhlasí s umiestnením poštovej schránky združenia na budovu obecného úradu a to
všetko bezodplatne.

Uznesenie č.6/2022

A. SCHVAĽUJE
1. Rozšírenie verejného vodovodu v lokalite Na Záhumní, a to týmto spôsobom, že na
výkopových prácach a makadame sa budú spolupodieľať vlastníci parciel
v potrebnej sume. Projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie zabezpečí obec ako
aj jednanie s VVS a.s Košice.
2. Cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu rozšírenia verejného vodovodu od Ing.
Petra Szaba v sume 1600€

Uznesenie č.7/2022

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Vyhodnotenie pripomienok k UP obce Seniakovce

Uznesenie č.8/2022

A. ZRIAĎUJE
komisiu pre rozvoj v zložení :

Hospodárska skupina:
Mgr. Lenka Ďugová
Ing. Vladimír Kuchár

Sociálna skupina:
Ema Kuchárová
MUDr. Jana Klimčíková

Enviromentálna skupina:
Mgr. Dominika Franeková
RNDr. Pavol Hajduk



Uznesenie č.9/2022

A. SCHVAĽUJE
1. Usporiadanie Gaštanfestu v termíne 9.7.2022

B. BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o podaných žiadostiach o dotácie



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 1/2022 dňa 17.3.2022

A. SCHVAĽUJE:
1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program  zasadnutia OZ .

V Seniakovciach 17.3.2022
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 2/2022 dňa 17.3.2022

A. BERIE NA VEDOMIE
1.Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

V Seniakovciach 17.3.2022
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 3/2022 dňa 17.3.2022

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Správu  hlavného  kontrolóra za II. pol rok 2021

B. SCHVAĽUJE:
1. Plán kontrolnej činnosti na I. pol rok 2022 hlavného kontrolóra

V Seniakovciach 17.3.2022
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 4/2022 dňa 17.3.2022

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Výsledok auditu za rok 2020

V Seniakovciach 17.3.2022
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 5/2022 dňa 17.3.2022

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Právnu analýzu vypracovanú JUDr. Michalom Kizákom

B. SCHVAĽUJE
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, že občianske združenie Seniakovce - Nové
Centrum, o.z. má ako svoje sídlo uvedenú adresu Obecného úradu Seniakovce a
súhlasí s umiestnením poštovej schránky združenia na budovu obecného úradu a to
všetko bezodplatne.

V Seniakovciach 17.3.2022
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 6/2022 dňa 17.3.2022

A. SCHVAĽUJE
1. Rozšírenie verejného vodovodu v lokalite Na Záhumní, a to týmto spôsobom, že na
výkopových prácach a makadame sa budú spolupodieľať vlastníci parciel
v potrebnej sume. Projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie zabezpečí obec ako
aj jednanie s VVS a.s Košice.
2. Cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu rozšírenia verejného vodovodu od Ing.
Petra Szaba v sume 1600€

V Seniakovciach 17.3.2022
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 7/2022 dňa 17.3.2022

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Vyhodnotenie pripomienok k UP obce Seniakovce

V Seniakovciach 17.3.2022
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 8/2022 dňa 17.3.2022

A. ZRIAĎUJE
komisiu pre rozvoj v zložení :

Hospodárska skupina:
Mgr. Lenka Ďugová
Ing. Vladimír Kuchár

Sociálna skupina:
Ema Kuchárová
MUDr. Jana Klimčíková

Enviromentálna skupina:
Mgr. Dominika Franeková
RNDr. Pavol Hajduk

V Seniakovciach 17.3.2022
Jozef Pončák
starosta obce



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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 9/2022 dňa 17.3.2022

A. SCHVAĽUJE
1. Usporiadanie Gaštanfestu v termíne 9.7.2022

B. BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o podaných žiadostiach o dotácie

V Seniakovciach 17.3.2022
Jozef Pončák
starosta obce


