ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa
23.6.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
PROGRAM:

1. Otvorenie

zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z 17.3.2022
3.Prerokovanie Záverečného účtu
4. Prerokovanie VZN 1/2022 o Organizácií miestneho referenda
5. Prerokovanie VZN 2/2022, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode
času prevádzky služieb
6. Prerokovanie VZN 3/2022 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržanie
čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Seniakovce
7. Prerokovanie návrhu Plánu rozvoja obce a komunitného plánu soc. služieb
8. Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov
samospráv obcí
9. Určenie počtu poslancov vo volebnom období 2022-2026
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebne obdobie 2022-2026
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. 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 Bc. Klaudia Fogarášová, za overovateľov
zápisnice boli určení : Ing. Marián Ďug, Marián Mroč

K bodu č. 2
Starosta informoval o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
zastupiteľstva:
- 1/2022 : zapisovateľ , overovatelia , program
- 2/2022 : na vedomie kontrola uznesení
- 3/2022 : poslanci vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra za II. polrok 2021
a schválili plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 hlavného kontrolóra
- 4/2022 : poslanci vzali na vedomie výsledok auditu za rok 2021
- 5/2022 : poslanci vzali na vedomie právnu analýzu vypracovanú JUDr. Michalom
Kizákom a schválili , že OZ Seniakovce – Nové Centrum, o.z., bude mať ako sídlo
uvedenú adresu Obecného úradu Seniakovce a súhlasili s umiestnením poštovej
schránky na budovu OcÚ, tá nebola do dnešného dňa, t.j. 23.6.2022 osadená.
- 6 /2022 :poslanci schválili rozšírenie verejného vodovodu v lokalite Na Záhumní
a cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu od Ing. Petra Szaba. Projekt je
vypracovaný, chýbajú už len dve vyjadrenia. Projekt. dokumentácia je už na stavebnom
úrade. Verejnou vyhláškou bude určené kedy bude konanie.
- 7/ 2022 : poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie pripomienok k UP obci Seniakovce.
UP je na Okresnom úrade v Prešove na odobrenie. Po odobrení Okresným úradom bude
vyvesené VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného
plánu obcí Lemešany,
Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre katastrálne územie obce Seniakovce , ktorým sa
vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí
Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre katastrálne územie obce Seniakovce
po dobu 30 dňoch a následne sa bude schvaľovať na ďalšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
- 8/ 2022 zriadila sa Komisia pre rozvoj obce, komisia je zložená z Hospodárskej skupiny (
členovia sú Mgr. Lenka Ďugová, Ing. Vladimír Kuchár), Sociálnej skupiny ( členovia sú Ema
Kuchárová, MUDr. Jana Klimčíková) a environmentálnej skupiny( Mgr. Dominika Franeková,
RNDr. Pavol Hajduk). V uplynulých týždňoch sa konalo prvé stretnutie komisie.
- 9 /2022 : poslanci schválili usporiadanie Gaštanfestu na 9.7.2022 a vzali na vedomie
informáciu o podaných žiadostiach o dotácie . Z troch podaných žiadosti bola schválená len
dotácia z Hudobného fondu vo výške 300 €.

Správu o plnení uznesení berú na vedomie všetci poslanci
K bodu č. 3
Poslancom bol doručený Záverečný účet spolu so stanoviskom k záverečnému účtu hlavného
kontrolóra. Záverečný účet bol vyvesený v zákonom stanovenom termíne. Starosta
rekapituloval informácie zo záverečného účtu, a to napríklad, oboznámil poslancov so stavom

na účte ku koncu roka 2021, a že rok 2021 končila obec s prebytkom 1671,83€ . Prebytok
rozpočtu v sume 1 671,83 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.V diskusii k bodu č.3 starosta
informoval, že v máji boli nízke podielové dane. Na otázku p. Ing. Ďuga , prečo je to tak ,
odpovedal, že je to kvôli vyrovnávkam na daniach, a je to tak každý rok. Ing. Radvák sa
zaujímal, či sa zvykne v ďalších mesiacoch vzniknutý rozdiel dorovnať. Nedorovnáva sa. Ing.
Ďug sa pýtal na nedoplatky na TKO, ktoré si všimol v Záverečnom účte a informoval sa aký je
postup na ich vymáhanie. Pracovníčka OcÚ poslala výzvy na zaplatenie všetkým dlžníkom nie
len za TKO, ale aj za DZN, psa ..
Všetci prítomní poslanci prijali Záverečný účet bez výhrad.
Proti: 0

Za: 3

Zdržal sa : 0

Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák
K bodu č. 4

Návrh VZN 1/2022 o Organizácií miestneho referenda bolo vypracované RNDr.
Radomírom Babiakom, PhD. Na obecnej tabuli a na webovom sídle obce bolo zverejnené
2.5.2022. Toto VZN ako aj VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode času
prevádzky služieb a VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržanie čistoty a ochranu
verejnej zelene na území obec musí obec mať zo zákona. Taktiež každá obec podľa zákona by
mala mať aj VZN o uliciach, obec Seniakovce má len jednu ulicu, preto ho zatiaľ mať nemusí.
Ak sa však obec rozrastie dáme toto VZN vypracovať. Vyžiadala si ich aj Okresná prokuratúra
Prešov dňa 4.4.2022, ktorej obec zaslala odpoveď , že na ich vypracovaní sa v súčasnej dobe
pracuje a po schválení návrhov bude obec Okresnú prokuratúru informovať.
Za:

3
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu č. 5

Návrh VZN 2/2022, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode času prevádzky
služieb bolo vypracované RNDr. Radomírom Babiakom, PhD. Na obecnej tabuli a na
webovom sídle obce bolo zverejnené 2.5.2022. Toto VZN ako aj VZN o Organizácií miestneho

referenda a VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržanie čistoty a ochranu verejnej
zelene na území obce musí obec mať zo zákona. Vyžiadala si ich aj Okresná prokuratúra Prešov
dňa 4.4.2022, ktorej obec zaslala odpoveď , že na ich vypracovaní sa v súčasnej dobe pracuje
a po schválení návrhov bude obec Okresnú prokuratúru informovať.
Za:

3
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti:

Zdržal sa :

K bodu č. 6

Návrh VZN 3/2022, o verejnom poriadku a o pravidlách na udržanie čistoty a ochranu
verejnej zelene na území obce Seniakovce, bolo vypracované RNDr. Radomírom Babiakom,
PhD. Na obecnej tabuli a na webovom sídle obce bolo zverejnené 2.5.2022. Toto VZN ako aj
VZN o Organizácií miestneho referenda a VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja
v obchode času prevádzky služieb musí obec mať zo zákona. Vyžiadala si ich aj Okresná
prokuratúra Prešov dňa 4.4.2022, ktorej obec zaslala odpoveď, že dané VZN obec má, ale je
neaktuálne ( na čo už dávnejšie upozornil aj p. Ing. Kuchár) no na jeho vypracovaní sa
v súčasnej dobe pracuje a po schválení návrhov bude obec Okresnú prokuratúru informovať.
Za:

3
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti:

Zdržal sa :

K bodu č. 7
Návrh Plánu rozvoja obce a komunitného plánu soc. služieb vypracovaný
spracovateľkou PhDr. Vladimírou Pazderovou, PhD. bol zverejnený na webovom sídle obce
na pripomienkovanie občanmi. Občania mali možnosť nahliadnuť do dokumentov aj na
obecnom úrade a podať pripomienky osobne. Pripomienky sa dali zapracovať , spracovateľka
však nevymazala zodpovednosť členov komisie, ako sme ju žiadali, preto to opätovne dáme
opraviť a starosta navrhuje, aby bol dokument prijatý a schválený s touto opravou. Ing. Ďug sa
informoval či je tam zahrnutá aj ČOV. Áno je. Starosta ešte poukázal na to , že oba dokumenty
sú živé a po ich prijatí sa s nimi dá pracovať, dopĺňať ich , meniť podľa potrieb obce. P. Ing.
Kuchár sa informoval, či starosta obce urobil z prvého zasadnutia komisie pre rozvoj obce
zápis, na čo mu starosta obce odpovedal, že zápis neurobil, keďže nie je členom tejto komisie
a komisia sa môže stretávať a pracovať aj bez jeho prítomnosti, a teda zápis zo zasadnutia mal
urobiť niektorý z členov. Starosta navrhuje počkať so štúdiou , ktorú navrhovali vypracovať
členovia komisie pre rozvoj na stretnutí, pretože 6.6.2022 sa starosta spolu so zástupcami obce
Nová Polhora , PSK stretli na rokovaní v Obišovciach a vyzerá to tak, že PSK sa bude podieľať
na výstavbe cyklotrasy EUROVELO 11, ktorá by mala prechádzať cez našu obec, a teda je
možnosť v rámci výstavby spolupracovať na úpravách spolu s PSK. Cyklotrasa by mala mať

vypracovanú štúdiu do konca leta 2022, do roka by mal byť projekt. Financovanie by malo byť
z VUC Prešov, ktorá chce o pomoc pri financovaní požiadať aj VUC Košice. P. Ing. Kuchár
vyjadril názor, že v komisii pre rozvoj by mal byť aj zástupca z radu poslancov ako ukladá
zákon. Starosta s tým súhlasí a navrhuje doplniť člena o niektorého z poslancov, k tejto téme
sa vrátime na najbližšom zasadnutí OZ, keď budú prítomní všetci poslanci.
Za:
3
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

K bodu č. 8
Starosta navrhujem aby zapisovateľkou do volieb do orgánov samosprávnych krajov
a do orgánov samospráv 2022 obci bola pracovníčka OcÚ Seniakovce Bc. Klaudia
Fogarášová lebo má prístup k všetkej registratúre týkajúcej sa volieb a k podkladom.
Za:

3
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu č. 9
Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo v
Seniakovciach na svojom zasadnutí určuje počet poslancov 5 na volené obdobie 2022-2026

Starosta navrhuje počet poslancov ponechať , a teda piatich, pretože si myslí, že traja
poslanci je málo a 9 je na našu obec už priveľa.
Za:

3
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu č. 10
Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
v Seniakovciach určuje rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na volebné obdobie
2022-2026 na 50% úväzok.

Starosta navrhuje zvýšiť rozsah výkonu funkcie starostu z doterajších 30% na 50% kvôli
narastajúcim povinnostiam

Diskusia
Poslanec M. Mroč urguje osadenie zrkadiel na problematické, zle viditeľné miesta ulice.
Starosta prisľúbil ich zakúpenie a osadenie v čo najkratšom čase. P. Mroč upozornil aj
na chýbajúce vrecká na psie exkrementy pri košoch na psie exkrementy, a tiež na
problém týkajúci sa dvoch bielych psov behajúcich po dedine, ktorí najmä v noci svojim
voľným pohybom po dedine dráždia ostatné psi a tie brešú. Vrecká sa dopĺňajú
pravidelne každý pondelok pracovníkmi na dobrovoľnícku činnosť, to že rýchlo miznú
neovplyvníme, ale budú sa dopĺňať častejšie. K problematike psom a ich odchytu sa
vyjadril, že podľa zákona každý odchytený pes , ktorý nemá známeho majiteľa, sa stáva
majetkom obce a obec sa musí o neho patrične postarať. P. Mroč sa informoval, kedy sa
uskutoční plánovaná prechádzka okolo potoka, lebo najviac pripomienok pri ZaD č.1
k UP bolo k nemu. Termín na prejdenie a zhodnotenie stavu potoka si poslanci spolu so
starostom stanovili na stredu 29.6.2022 na 20.00hod. Ďalším bodom v diskusii bolo
umiestnenie retardérov , ktoré obec plánovala osadiť na komunikácii so zvýšeným
pohybom detí a občanov. Projekt sa dal vypracovať dopravnému inžinierovi, bol
poslaný ale neprešiel cez na KDI, nakoľko zákon zrušil značky retardér. Projektant
vypracoval nový projekt , zakreslil do projektu nerovnosť vozovky a maximálnu
najvyššiu povolenú rýchlosť, poslali sme to ešte raz a teraz čakáme na vyjadrenie. Ing.
Ďug dal návrh , či by sa nedalo požiadať políciu o častejšie meranie rýchlosti v obci
aspoň. Na to nadviazala aj p. Franeková, ktorá sa pýta na možnosti riešenia, a ako
postupovať v prípade, ak autá jazdia neprimeranou rýchlosťou po súkromnom pozemku
ktorý je ich príjazdovou cestou k domom. Starosta pripomenul, že obec hádzala do
schránok občanom lístoček s prosbou, aby upozornili aj svoje návštevy, aby jazdili
pomalšie a ohľaduplne. Jediná možnosť je zrejme len tiež osadenie retardérov. Budúci
týždeň pôjde starosta na policajný okrsok do Drienova, skúsi im tlmočiť požiadavku p.
Ďuga. Starosta v diskusii predniesol podnet od občanov, ktorý sa týka parcely, kt.
odkúpil p. Michalov od viacerých vlastníkov a po dohode ju mal darovať obci, no do
dnešného dňa nie je urobený prepis na katastri. Starosta sa s p. Michalovom už
niekoľkokrát telefonicky spojil a ten prisľúbil nápravu, ale ešte sa tak nestalo. Starosta
navrhuje, aby poslanci prijali uznesenie, v ktorom berú na vedomie požiadavku občanov
a žiadajú starostu, aby p. Michalova ešte raz vyzval.

Za:

3
Ing. Marián Ďug
Marián Mroč
Ing. Marián Radvák

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Zapísal :

Bc. Klaudia Fogarášová

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

Overovatelia zápisnice :

Ing. Marián Ďug

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

Marián Mroč

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

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

Jozef Pončák, starosta obce

Uznesenie č. 10/2022
A. SCHVAĽUJE:

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program zasadnutia OZ .

Uznesenie č.11/2022
A. BERIE NA VEDOMIE

1.Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2022

Uznesenie č.12/2022
A. SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet bez výhrad
B. BERIE NA VEDOMIE
1. Stanovisko k záverečnému účtu hlavného kontrolóra

Uznesenie č.13/2022
A. SCHVAĽUJE:

1. VZN 1/2022 o Organizácií miestneho referenda

Uznesenie č.14/2022
A. SCHVAĽUJE:

1. VZN 2/2022, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode času prevádzky
služieb

Uznesenie č.15/2022
A. SCHVAĽUJE:

1. VZN 3/2022 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržanie čistoty a ochranu
verejnej zelene na území obce Seniakovce

Uznesenie č.16/2022
A. SCHVAĽUJE
1. Plán rozvoja obce s úpravami na strane 48 ,,PRÍLOHA 1 - Zoznam členov riadiaceho
tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PRO,, vymazanie
zodpovednosti a na strane 35 v tabuľke ,,Základné údaje o projektovom zámere č. 3,, s
doplnením...a verejného priestranstva...

Uznesenie č.17/2022
A. SCHVAĽUJE

1.Komunitný plán soc. služieb obce Seniakovce na roky 2023-2030

Uznesenie č.18/2022
A. SCHVAĽUJE:
1. Zapisovateľku do volieb do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samospráv

2022 konaných dňa 29.10.2022 pracovníčku OcÚ Seniakovce Bc. Klaudiu Fogarášovú

Uznesenie č.19/2022
A. SCHVAĽUJE:
1. Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
v Seniakovciach na svojom zasadnutí určuje počet poslancov 5 na volené obdobie 2022-2026

Uznesenie č.20/2022
A. SCHVAĽUJE
1. Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
v Seniakovciach určuje rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na volebné obdobie
2022-2026 na 50% úväzok.

Uznesenie č.21/2022
A. BERÚ NA VEDOMIE

1. Požiadavku občanov
B. ŽIADA

1. Starostu obce o prerokovanie bezodplatného prevodu parcely s vlastníkom parcely

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 10/2022
dňa 23.6.2022

A. SCHVAĽUJE:

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program zasadnutia OZ .

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 11/2022
dňa 23.6.2022

A.BERIE NA VEDOMIE

1.Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2022

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 12/2022
dňa 23.6.2022

A. SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet bez výhrad
B. BERIE NA VEDOMIE
1. Stanovisko k záverečnému účtu hlavného kontrolóra

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 13/2022
dňa 23.6.2022

A. SCHVAĽUJE:
1. VZN 1/2022 o Organizácií miestneho referenda

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 14/2022
dňa 23.6.2022
A. SCHVAĽUJE:

1. VZN 2/2022, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode času prevádzky
služieb

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 15/2022 dňa 23.6.2022

A. SCHVAĽUJE:

1. VZN 3/2022 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržanie čistoty a ochranu
verejnej zelene na území obce Seniakovce

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 16/2022 dňa 23.6.2022

A. SCHVAĽUJE
1. Plán rozvoja obce s úpravami na strane 48 ,,PRÍLOHA 1 - Zoznam členov riadiaceho
tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PRO,, vymazanie
zodpovednosti a na strane 35 v tabuľke ,,Základné údaje o projektovom zámere č. 3,, s
doplnením...a verejného priestranstva...

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 17/2022 dňa 23.6.2022

A. SCHVAĽUJE
1.Komunitný plán soc. služieb obce Seniakovce na roky 2023-2030

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 18/2022 dňa 23.6.2022

A. SCHVAĽUJE
1. Zapisovateľku do volieb do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samospráv

2022 konaných dňa 29.10.2022 pracovníčku OcÚ Seniakovce Bc. Klaudiu Fogarášovú

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 19/2022 dňa 23.6.2022

A. SCHVAĽUJE:
1. Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
v Seniakovciach na svojom zasadnutí určuje počet poslancov 5 na volené obdobie 2022-2026

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 20/2022 dňa 23.6.2022

A. SCHVAĽUJE
1. Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
v Seniakovciach určuje rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na volebné obdobie
2022-2026 na 50% úväzok.

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

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

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 21/2022 dňa 23.6.2022

A. BERÚ NA VEDOMIE

1. Požiadavku občanov
B. ŽIADA

1. Starostu obce o prerokovanie bezodplatného prevodu parcely s vlastníkom parcely

V Seniakovciach 23.6.2022
Jozef Pončák
starosta obce

