
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa 

19.9.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

 

PROGRAM: 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení z 23.6.2022 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Seniakovce na II. polrok 

2022, Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2022 

4. Prerokovanie ZaD č.1 spoloč. ÚP obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce 

a Seniakovce pre k.ú. obce Seniakovce 

5. Prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o vyhlásení záväznej 

časti ZaD č.1 spoloč. Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce 

a Seniakovce pre k.ú. obce Seniakovce, kt.sa vymedzujú záväzné časti ZaD č.1 

spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre 

k.ú. obce Seniakovce 

6. Prerokovanie cenových ponúk na nákup jednokomorovej betónovej žumpy 

o objeme 12m3 

7. Oboznámenie o prípravnom konaní pozemkových úprav v k.ú. Seniakovce  

8. Prerokovanie Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.574/2017 so spoločnosťou KOSIT 

a.s. 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Pončák. Privítal 

poslancov a hostí. OZ bolo uznášania schopné, prítomní boli 4 z 5 poslancov. Ing. Ďug 

sa po pánovi Kuchárovi ospravedlnil, že bude meškať. Starosta predniesol program. 

Program bol schválený.  



Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Klaudia Fogarášová, za overovateľov  

zápisnice boli určení : Ing. Marián Radvák a Radovan Pagačár 

 

K bodu č. 3 

 

Plán kontrolnej činnosti na II.pol rok 2022 a Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2022 

bola zverejnená na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. Taktiež ju poslanci dostali 

do mailu spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.  

Plán kontrolnej činnosti na II.pol rok 2022 a Správu kontrolnej činnosti za I. polrok 2022  

berú na vedomie všetci prítomní  poslanci. 

 

Za: 4                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

            Ing. Tomáš Baran 

 Radovan Pagačár 

Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 

K bodu č. 4  

 

Starosta informoval poslancov o  ZaD č.1 spoloč. ÚP obcí Lemešany, Janovík, 

Bretejovce a Seniakovce pre k.ú. obce Seniakovce. ZaD č.1 spoloč. ÚP obcí 

Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre k.ú. obce Seniakovce boli 

vypracované, prerokované a stanovisko z OU v Prešove im bolo zaslané mailom spolu 

s pozvánkou na zasadnutie OZ s takmer všetkými prílohami ( kvôli veľkosti súboru si 

niektoré vedeli vyžiadať a nahliadnuť do nich na OcÚ ). 

Starosta navrhuje Obecnému zastupiteľstvu : 

 

a) vziať na vedomie stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby 

a bytovej politiky                               č.OU-PO-OVBP1/2022/043013/0106967 zo  dňa  

31.8.2022 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu 

obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre katastrálne územie obce 

Seniakovce  podľa §25  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  

správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí 

Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre katastrálne územie obce Seniakovce 

vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP 

podľa § 2a zákona č. 50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou (reg.č. 405) 

b) súhlasiť s  vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu  

Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, 

Bretejovce a Seniakovce pre katastrálne územie obce Seniakovce  

c) schváliť podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm.  

c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny 



a doplnky č.1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a  

Seniakovce  pre katastrálne územie obce Seniakovce 

d) žiada starostu    obce    zabezpečiť    prostredníctvom    odborne   spôsobilej    osoby 

pre obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany,  

Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce : 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie  Všeobecne záväzného  nariadenia obce Seniakovce  

č.4/2022 , ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 spoločného 

Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce 

Seniakovce , 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov 

č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre 

k.ú. obce Seniakovce  schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného 

zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona 

a jeho doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia 

o schválení  Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, 

Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce ,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, 

Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce  v obci – na obecnom úrade 

, stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky do 

3 mesiacov od jej schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť 

Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, 

Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce  na úradnej tabuli najmenej na 30 

dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 
 

Za: 4                                         Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

            Marián Mroč 

 Ing. Tomáš Baran 

 Radovan Pagačár 

            Ing. Marián Radvák 

 

 

K bodu č. 5 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o vyhlásení záväznej časti ZaD č.1 

spoloč. Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre k.ú. 

obce Seniakovce, kt.sa vymedzujú záväzné časti ZaD č.1 spoločného Územného plánu 

obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre k.ú. obce Seniakovce bolo 

zverejnené na webovom sídle obce aj na úradnej tabuli v zákone stanovenej lehote. Preto 

starosta navrhuje aby sa OZ unieslo a prijalo tento návrh VZN č.4/2022 

 



Za:       4                                            Proti:                                      Zdržal sa :  

            Marián Mroč 

 Ing. Tomáš Baran 

 Radovan Pagačár 

            Ing. Marián Radvák 

 

K bodu č. 6 

 

Obec poslala siedmym firmám výzvu na predkladanie ponúk, prieskum trhu, na dodávku 

12m3 betónovej žumpy, vrátane dodávky a osadenia v celkovej sume 1500€. Do dňa 

konania zasadnutia OZ prišli 3 cenové ponuky, ktoré boli zaslané poslancom v maily 

spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Ani jedna CP však nespĺňala požiadavku celkovej 

výšky obstarávacej ceny ale keďže ceny stavebnín stále rastú a nepredpokladá sa, že sa 

stabilizujú alebo začnú klesať, OZ sa uznieslo , že príjmu najnižšiu predloženú CP 

a žumpa sa objedná. S výkopovými prácami a s riešením odpadov sa začne keď a ustáli 

počasie  prestane pršať. Taktiež bude potrebné zrezať strom v blízkosti žumpy a preto 

starosta žiada poslancov , aby mu schválili aj výrub dreviny. 

 

Za:       4                                            Proti:                                      Zdržal sa :  

            Marián Mroč 

 Ing. Tomáš Baran 

 Radovan Pagačár 

            Ing. Marián Radvák 

 

K bodu č. 7 

 

Starosta informoval poslancov o začatom konaní pozemkových úprav v k.ú. 

Seniakovce. Ide o nariadenie štátu, naša obec bola vybratá. Musí byť vytvorený 

prípravný výbor a preto navrhuje, aby členovia tohto výboru boli vlastníci pôdy,  ktorí 

najlepšie poznajú chotár, majú tu majetky a v minulosti v obci a v k.ú. Seniakovce 

hospodárili. Starosta tiež navrhuje vyňať z pozemkových úprav všetky parcely , ktoré 

sú zahrnuté do územného plánu . Pripraví zoznam týchto pozemkov. Všetci prítomní  

poslanci berú na vedomie informáciu o začatom konaní pozemkových úprav. 

 

Za:       4                                            Proti:                                      Zdržal sa :  

            Marián Mroč 

 Ing. Tomáš Baran 

 Radovan Pagačár 

            Ing. Marián Radvák 

 

 



K bodu č. 8 

 

Starosta informoval poslancov, že spoločnosť KOSIT a.s. upravuje zmluvy, v dôsledku 

nárastu cien energií a pohonných hmôt. Obci bol spoločnosťou KOSIT a.s. doručený 

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.574/2017 aj s novým cenníkom . Po prepočítaní 

vychádza napýšenie nákladov o cca 40€ na mesiac. 

Starosta spomenul, že ak obec dostane dotáciu z enviro fondu na nákup kompostérov , 

budú doručené do každej domácnosti, ak nie tak, obec doručí občanom vyhlásenie, kde 

sa podpisom zaručia, že ich  domácnosť kompostuje a tým sa vyhne obec poplatkom za 

zber kuchynského odpadu. 

 

Za:       4                                            Proti:                                      Zdržal sa :  

            Marián Mroč 

 Ing. Tomáš Baran 

 Radovan Pagačár 

            Ing. Marián Radvák 

 

 

K bodu č. 2  

 

Starosta sa vrátil k bodu 2, na ktorý pozabudol a  informoval o kontrole plnení uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva: 

- 10/2022 : zapisovateľ , overovatelia , program 

- 11/2022 : na vedomie kontrola uznesení 

- 12/2022 : poslanci schválili Záverečný účet obce za rok 2021 a vzali na vedomie 

stanovisko HK k Záverečnému účtu 

- 13/2022 : poslanci schválili VZN 1/2022 o Organizácií miestneho referenda 

- 14/2022 : poslanci VZN 2/2022, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode  

času prevádzky služieb  

- 15/2022 : VZN 3/2022 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržanie čistoty 

a ochranu verejnej zelene na území obce Seniakovce. 

- 16/ 2022 : poslanci Plán rozvoja obce   

- 17/ 2022 : poslanci Komunitný plán  soc. služieb obce Seniakovce na roky 2023-2030 

- 18/ 2022 : poslanci Zapisovateľku do volieb do orgánov samosprávnych krajov a do 

orgánov samospráv 2022 konaných dňa 29.10.2022 pracovníčku OcÚ Seniakovce Bc. 

Klaudiu Fogarášovú 

- 19/2022 poslanci schválili 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 

- 20/2022 poslanci schválili 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. 

- 21/2022 vzali na vedomie požiadavky občanov : vrecká na psie exkrementy sa 

kontrolujú a doplnaju častejšie;  prieskum za jarkom sa ešte nestihol zorganizovať, 

retardéry sa objednávajú a zrkadlá sa zakúpili a osadili na miesta ako bolo schválené; 

požiadavka na častejšie meranie rýchlosti v obci bola tlmočená OR PZ v Drienove. 

Polícia má svoj plán meraní rýchlosti v obciach podľa ktorého sa riadi. Starosta chce, 

aby sa po schválený UPN obce Seniakovce posunula značka začiatku obce a počíta 

s tým , že rýchlosť vjazdu do obce sa preto spomalí; ( Poznámka zapisovateľa: Ing. Ďug 

sa dostavil na Zasadnutie OZ v čase 18:31 hod.) 

starosta obce kontaktoval vlastníka parcely č.62/42 a požiadal ho o bezodplatný prevod 

parcely na obec aj o stretnutie. Vlastník parcely sa na stretnutie nedostavil. Starosta ho 

v najbližších dňoch bude znovu kontaktovať a urgovať prevod. 

Správu o plnení uznesení berú na vedomie všetci prítomní  poslanci. 

 

Za: 4                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

            Ing. Tomáš Baran 

 Ing. Marián Ďug 

 Radovan Pagačár 

Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 

Diskusia 

V diskusii sa p. Ing. Dančišin informoval, či a kedy bude pristavený VOK na obci. VOK 

je objednaný na 21.10 t.j. piatok,  bude pristavený pred OcÚ do pondelok 24.10.2022. 

Pani Radváková B. žiada starostu obce, aby poslal žiadosť a spolu s výborom pre 

pozemkové úpravy vybrali čísla parciel, ktoré nebudú zahrnuté do pozemkových úprav. 

Ide najmä o parcelu vo vlastníctve jej rodiny, parcelu č.57, a chce aby bolo celá táto 

parcela prijatá do intravilánu obce. Páni Radváková požiadala starostu obce aby ju  

prizvali na stretnutie výboru kde sa bude rozhodovať o parcelách, ktoré budú zaradené 

do pozemkových úprav. 

Za: 4                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

            Ing. Tomáš Baran 

 Ing. Marián Ďug 

 Radovan Pagačár 

Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 



 

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

   

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

 

                                    Radovan Pagačár        ........................................ 

 

  

 

 

 

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

 Jozef Pončák, starosta obce 

 

     

Uznesenie č. 22/2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program  zasadnutia OZ . 

 

Uznesenie č.23/2022 

 

 A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Plán kontrolnej činnosti na II.pol rok 2022 a Správu kontrolnej činnosti za I. polrok 2022   

 

 

 

Uznesenie č.24/2022 

 

A) BERIE NA VEDOMIE  
a) stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky                               

č. OU-PO-OVBP1/2022/043013/0106967 zo  dňa  31.8.2022 o preskúmaní návrhu 

Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, 

Bretejovce a Seniakovce  pre katastrálne územie obce Seniakovce  podľa §25  zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon) a  

b) správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu 

obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre katastrálne územie obce 

Seniakovce vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania 

ÚPD a ÚPP podľa § 2a zákona č. 50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou (reg.č. 405) 



 

B. SÚHLASÍ 

s  vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu  

Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, 

Bretejovce a Seniakovce pre katastrálne územie obce Seniakovce  

 

C.SCHVAĽUJE  

podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm.  

c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny 

a doplnky č.1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a  

Seniakovce  pre katastrálne územie obce Seniakovce 

D. ŽIADA 

starostu    obce    zabezpečiť    prostredníctvom    odborne   spôsobilej    osoby 

pre obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany,  

Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce : 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie  Všeobecne záväzného  nariadenia obce Seniakovce  

č.4/2022 , ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 spoločného 

Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce 

Seniakovce , 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov 

č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre 

k.ú. obce Seniakovce  schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného 

zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona 

a jeho doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia 

o schválení  Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, 

Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce ,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, 

Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce  v obci – na obecnom úrade 

, stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky do 

3 mesiacov od jej schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť 

Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, 

Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce  na úradnej tabuli najmenej na 30 

dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.25/2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o vyhlásení záväznej časti ZaD č.1 

spoloč. Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre k.ú. 

obce Seniakovce, kt.sa vymedzujú záväzné časti ZaD č.1 spoločného Územného plánu 

obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre k.ú. obce Seniakovce 

 

 

Uznesenie č.26/2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. najnižšiu cenovú ponuku na obstáranie 12m3 betónovej žumpy a výrub dreviny 

v blízkosti miesta osadenia žumpy 

 

Uznesenie č.27/2022 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. informáciu o začatom konaní pozemkových úprav a o vytvorení prípravného výboru 

 

Uznesenie č.28/2022 

 

A. SCHVAĽUJE  

1. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.574/2017 spoločnosti KOSIT a.s 

 

 

Uznesenie č.29/2022 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ konaného dňa 

23.6.2022 

 

Uznesenie č.30/2022 

 

A. BERÚ NA VEDOMIE 

1. Požiadavky občanov vznesené v diskusii 

 



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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. č. 22/2022 konaného  

 dňa 19.9.2022 

 

 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program  zasadnutia OZ . 

 

 

 

 

V Seniakovciach 19.9.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. č. 23/2022 konaného  

 dňa 19.9.2022 

 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Plán kontrolnej činnosti na II.pol rok 2022 a Správu kontrolnej činnosti za I. polrok 

2022 

 

 

V Seniakovciach 19.9.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. č. 24/2022 konaného  

 dňa 19.9.2022 

 

 

 

A) BERIE NA VEDOMIE  
a) stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky                               

č. OU-PO-OVBP1/2022/043013/0106967 zo  dňa  31.8.2022 o preskúmaní návrhu 

Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, 

Bretejovce a Seniakovce  pre katastrálne územie obce Seniakovce  podľa §25  zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon) a  

b) správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu 

obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre katastrálne územie obce 

Seniakovce vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania 

ÚPD a ÚPP podľa § 2a zákona č. 50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou (reg.č. 405) 

 

B. SÚHLASÍ 

s  vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu  

Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, 

Bretejovce a Seniakovce pre katastrálne územie obce Seniakovce  

 

C.SCHVAĽUJE  

podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm.  

c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny 

a doplnky č.1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a  

Seniakovce  pre katastrálne územie obce Seniakovce 

D. ŽIADA 

starostu    obce    zabezpečiť    prostredníctvom    odborne   spôsobilej    osoby 

pre obstarávanie Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany,  

Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce : 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie  Všeobecne záväzného  nariadenia obce Seniakovce  

č.4 /2022 , ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 spoločného 



Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce 

Seniakovce , 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov 

č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre 

k.ú. obce Seniakovce  schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného 

zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona 

a jeho doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia 

o schválení  Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, 

Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce ,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, 

Janovík, Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce  v obci – na obecnom úrade 

, stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky do 

3 mesiacov od jej schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť 

Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, 

Bretejovce a Seniakovce  pre k.ú. obce Seniakovce  na úradnej tabuli najmenej na 30 

dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 
 

 

V Seniakovciach 19.9.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 25/2022 

 dňa 19.9.2022 

 

 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o vyhlásení záväznej časti ZaD č.1 

spoloč. Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre k.ú. 

obce Seniakovce, kt.sa vymedzujú záväzné časti ZaD č.1 spoločného Územného plánu 

obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre k.ú. obce Seniakovce 

 

 

 

 

 

V Seniakovciach 19.9.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 26/2022 

 dňa 19.9.2022 

 

 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. najnižšiu cenovú ponuku na obstáranie 12m3 betónovej žumpy a výrub dreviny 

v blízkosti miesta osadenia žumpy 

 

 

 

 

V Seniakovciach 19.9.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 27/2022 

 dňa 19.9.2022 

 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. informáciu o začatom konaní pozemkových úprav a o vytvorení prípravného výboru 

 

 

 

 

V Seniakovciach 19.9.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 28/2022 dňa 19.9.2022 

 

 

 

 

A. SCHVAĽUJE  

1. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.574/2017 spoločnosti KOSIT a.s 

 

 

V Seniakovciach 19.9.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 29/2022 dňa 19.9.2022 

 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ konaného dňa 

23.6.2022 

 

 

 

V Seniakovciach 19.9.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 30/2022 dňa 19.9.2022 

 

 

 

 

A. BERÚ NA VEDOMIE 

1. Požiadavky občanov vznesené v diskusii 

 

 

 

V Seniakovciach  19.9.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


