
ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, 

konaného dňa      16.11.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb starostu a  volieb do zastupiteľstva , zloženie 

sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie osvedčenia o zvolení 

novozvolenému starostovi   

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva  a odovzdanie 

osvedčení o zvolení poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

5. Príhovor  starostu obce 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

7. Voľba zástupcu starostu obce – poslanca oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutie OZ 

8. Zriadenie komisie pre ochranu  verejného záujmu 

9. Zriadenie komisie pre rozvoj obce 

10. Určenie krízového štábu obce 

11. Určenie platu starostu 

12. Schválenie uznesenia 

13. Diskusia 

14. Záver 
 

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Jozef Pončák.  

 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá Klaudia Fogarášová, za overovateľov  

zápisnice boli navrhnutí : Ing. Marián Ďug, Marián Mroč. 

 

K bodu č. 3 

Predsedníčka  volebnej komisie p. Jana Pagačárová  oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb starostu obce a do volieb obecného zastupiteľstva konaných dňa 

29.10.2022. 

 



Kandidát, ktorý bol zvolený za starostu obce: 

Por.č.   Meno,priezv.,titl.   Pol.strana, hnutie,al.koalícia   Počet platných hlasov    

2.     Jozef Pončák   ŽIVOT – národná strana         66 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných platných hlasov: 

Por.č.   Meno,priezv.,titl.  Pol.strana, hnutie,al.koal.  Počet platných hlasov    

1. Radovan Pagačár   ŽIVOT – národná strana            78 

2. Marián Radvák, Ing.          Progresívne Slovensko                             66 

3. Filip Koša                          HLAS – sociálna demokracia  56  

4. Marián Mroč                      nezávislý kandidát    56 

5. Marián Ďug, Ing.            nezávislý kandidát    48 

 

Novozvolený starosta obce Jozef Pončák zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce a následne ho podpísal. Text sľubu znie: „Sľubujem na svoju česť 

a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce 

a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony  

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 

starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Podpísaný text sľubu starostu obce tvorí súčasť tejto zápisnice.  

K bodu č. 4 

Novozvolený poslanec Filip Koša prečítal znenie sľubu poslancov obecného 

zastupiteľstva a následne vyzval všetkých novozvolených poslancov, aby zložili sľub. 

Poslanci zložili svoj sľub, čo potvrdili podpisom pod text sľubu. Podpísaný text sľubu 

znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony  a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej 

funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia“. 

Podpísaný text sľubu poslancov obce tvorí súčasť tejto zápisnice.  

K bodu č.5 

Novozvolený starosta obce poďakoval poslancovi Ing. Tomášovi Baranovi  za 

prácu poslanca od roku 2014 do 2022 a odovzdal mu pamätný pohár. Novozvolený 

starosta obce poďakoval poslancom OZ za ich doterajšiu prácu a skonštatoval, že boli 

prítomní všetci novozvolení poslanci a taktiež všetci novozvolení poslanci podpísali 

sľub poslanca do OZ, týmto bolo OZ uznášania schopné. Starosta obce  novozvoleným 

poslancom poprial veľa úspechov pri vykonávaní svojej funkcie. 



Starosta v krátkosti informoval prítomných o najbližších resp. prebiehajúcich 

aktivitách obce ako je rozšírenie vodovodu v lokalite Na Záhumní; pozemkové úpravy; 

príprava kompostoviska a zberného dvora; plynutie 15 dňovej lehoty na územne 

rozhodnutie stavby Miestne komunikácie v lokalite Na Záhumní... 

K bodu č.6 

Starosta obce predniesol program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Program bol schválený. 

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

K bodu č. 7 

Za zástupcu starostu obce a zároveň poslanca obce, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutie OZ podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bol navrhnutý Radovan Pagačár , poslanec s najvyšším počtom hlasov vo 

voľbách do orgánov samosprávy obcí. Zastupiteľstvo OZ návrh jednohlasne schválilo. 

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

K bodu č. 8 

Starosta obce predniesol návrh zloženia Komisie pre ochranu verejného záujmu. 

Komisia bola zriadená v roku 2019 a musí byť zatupená poslancami OZ. Za predsedu 

komisie navrhuje Ing. Mariána Radváka a za členov Radovana Pagačára, Filipa Košu 

a Mariána Mroča. 

Starosta navrhuje zrušiť Uznesenie č.14/2020 , ktorým sa zriaďuje Komisie pre ochranu 

verejného záujmu a uznesenie č.11/2020 pís. A č.2, ktorým bol schválený za člena 

a predsedu komisie Ing. Marián Ďug. 

Starosta navrhuje uznesenie na zriadenie Komisie pre ochranu verejného záujmu na 

obdobie 2022-2026 v tomto zložení: Predseda: Ing. Mariána Radváka, členovia: 

Radovan Pagačár,  Filip Koša a Marián  Mroč. 

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 



            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

K bodu č. 9 

Starosta obce skonštatoval , že komisia pre rozvoj je zriadená a nebudeme ju 

rušiť, len sa doplní o člena z obecného zastupiteľstva . Navrhuje za člena a zároveň za 

predsedu komisie  Ing. Mariána Ďuga.          

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

K bodu č. 10                                                         

 Starosta navrhuje zrušenie uznesenia č.5/2018 bod B č.4, ktorým sa zriaďuje krízový 

štáb a uznesenie č.11/2021 písmeno A č.1, ktorým sa rozširuje krízový štáb o člena 

Ing. Mariána Ďuga.  

Starosta navrhuje zriadiť Krízový štáb na volebné obdobie 2022-2026 v tomto zložení: 

Jozef Pončák / starosta obce / – predseda krízového štábu 

Radovan Pagačár/ zástupca starostu/ - podpredseda krízového štábu 

Ing Marián Radvák / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Klaudia Fogarášová / pracovníčka OcU / - člen krízového štábu 

Filip Koša / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Marián Mroč / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Ing. Marián Ďug / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Poslanci OZ návrh prerokovali a jednohlasne schválili. 

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

  Radovan Pagačár 

  Filip Koša 

 

 



K bodu č. 11 

Na základe zákona č.253/1994 Z.z. o platovom postavení a platových pomeroch 

starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov v súlade s  v súlade s §3 

odst.1, §4 odst.1 a odst.5 v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce 

Seniakovce č.30/2022 zo dňa 23.6.2022, ktorým sa určuje rozsah funkcie (úväzku) 

starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 na 50% úväzok. Obecné zastupiteľstvo 

obce Seniakovce určuje plat starostu obce na obdobie 2026- 2026 , ktorý sa vypočíta 

ako 1,65 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci rok v pomernej časti 

zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie ( 1211 x 1,65):2 = 999,075€ 

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

 

K bodu č. 12 

 

Obecné zastupiteľstvo v Seniakovciach priebežne schvaľovalo uznesenia k jednotlivým 

bodom. 

K bodu č. 13 

 

 V diskusii sa poslanec Ing. Ďug vzdal prípadných odmien za vykonávanie funkcie 

poslanca vo volebnom období 2022-2026 v prospech detského folklórneho súboru 

Čučoriedka. Starosta navrholprijat k tomuto uznesenie. 

 

 

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

   

Overovatelia zápisnice :     Ing. Marián Ďug    ....................................... 

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

 

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

         Jozef Pončák, starosta obce 

 

 

 



Uznesenie č. 31/2022 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľaka – Klaudia Fogarášová 

2. Overovatelia zápisnice – Ing. Marián Ďug a Marián Mroč  

 

Uznesenie č.32/2022 

 A. SCHVAĽUJE: 

1.Program zasadnutia 

 

Uznesenie č.33/2022 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Zástupcu starostu obce  -  poslanca obce, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie OZ podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Radovana 

Pagačára , poslanca s najvyšším počtom hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy 

obcí. 

 

Uznesenie č.34/2022 

A. RUŠÍ 

1. Uznesenie č.14/2020 , ktorým sa zriaďuje Komisie pre ochranu verejného záujmu 

a uznesenie č.11/2020 pís. A č.2, ktorým bol schválený za člena a predsedu komisie Ing. 

Marián Ďug. 

B. ZRIAĎUJE: 

1. Komisiu pre ochranu verejného záujmu na obdobie 2022-2026 v tomto zložení: 

Predseda: Ing. Mariána Radváka, členovia: Radovan Pagačár,  Filip Koša a Marián  

Mroč. 

 

Uznesenie č.35/2022 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Doplnenie člena a predsedu komisie pre rozvoj obce Ing. Mariána Ďuga. 

 

 



Uznesenie č.36/2022 

A. RUŠÍ: 

1. Uznesenia č.5/2018 bod B č.4, ktorým sa zriaďuje krízový štáb a uznesenie 

č.11/2021 písmeno A č.1, ktorým sa rozširuje krízový štáb o člena Ing. Mariána Ďuga.  

B. ZRIAĎUJE: 

1. Krízový štáb na volebné obdobie 2022-2026 v tomto zložení: 

Jozef Pončák / starosta obce / – predseda krízového štábu 

Radovan Pagačár/ zástupca starostu/ - podpredseda krízového štábu 

Ing Marián Radvák / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Klaudia Fogarášová / pracovníčka OcU / - člen krízového štábu 

Filip Koša / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Marián Mroč / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Ing. Marián Ďug / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

 

Uznesenie č.37/2022 

A. SCHVAĽUJE  

1. Na základe zákona č.253/1994 Z.z. o platovom postavení a platových pomeroch 

starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov v súlade s  v súlade s §3 

odst.1, §4 odst.1 a odst.5 v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce 

Seniakovce č.30/2022 zo dňa 23.6.2022, ktorým sa určuje rozsah funkcie (úväzku) 

starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 na 50% úväzok. Obecné zastupiteľstvo 

obce Seniakovce určuje plat starostu obce na obdobie 2026- 2026 , ktorý sa vypočíta 

ako 1,65 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci rok v pomernej časti 

zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie ( 1211 x 1,65):2 = 999,075€ 

 

Uznesenie č.38/2022 

A. BERIE NA VEDOMIE  

1. Vzdanie sa prípadných odmien poslanca Ďuga, vo volebnom období 2022-2026 

v prospech FS Čučoriedka. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 31/2022 

 dňa 16.11.2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľaka – Klaudia Fogarášová 

2. Overovatelia zápisnice – Ing. Marián Ďug a Marián Mroč  

 

 

 

 

V Seniakovciach 16.11.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 32/2022 

 dňa 16.11.2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Program zasadnutia 

 

 

 

 

 

V Seniakovciach 16.11.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 33/2022 

 dňa 16.11.2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Zástupcu starostu obce  -  poslanca obce, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie OZ podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Radovana 

Pagačára , poslanca s najvyšším počtom hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy 

obcí. 

 

 

 

 

V Seniakovciach 16.11.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 34/2022 

 dňa 16.11.2022 

 

A. RUŠÍ 

1. Uznesenie č.14/2020 , ktorým sa zriaďuje Komisie pre ochranu verejného záujmu 

a uznesenie č.11/2020 pís. A č.2, ktorým bol schválený za člena a predsedu komisie Ing. 

Marián Ďug. 

B. ZRIAĎUJE: 

1. Komisiu pre ochranu verejného záujmu na obdobie 2022-2026 v tomto zložení: 

Predseda: Ing. Mariána Radváka, členovia: Radovan Pagačár,  Filip Koša a Marián  

Mroč. 

 

 

 

V Seniakovciach 16.11.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 35/2022 

 dňa 16.11.2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Doplnenie člena a predsedu komisie pre rozvoj obce Ing. Mariána Ďuga. 

 

 

 

 

V Seniakovciach 16.11.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 36/2022 

 dňa 16.11.2022 

 

A. RUŠÍ: 

1. Uznesenia č.5/2018 bod B č.4, ktorým sa zriaďuje krízový štáb a uznesenie 

č.11/2021 písmeno A č.1, ktorým sa rozširuje krízový štáb o člena Ing. Mariána Ďuga.  

B. ZRIAĎUJE: 

1. Krízový štáb na volebné obdobie 2022-2026 v tomto zložení: 

Jozef Pončák / starosta obce / – predseda krízového štábu 

Radovan Pagačár/ zástupca starostu/ - podpredseda krízového štábu 

Ing Marián Radvák / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Klaudia Fogarášová / pracovníčka OcU / - člen krízového štábu 

Filip Koša / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Marián Mroč / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

Ing. Marián Ďug / poslanec OZ / - člen krízového štábu 

. 

 

 

 

 



V Seniakovciach 16.11.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

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

 

 

 

 

Uznesenie z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 37/2022 

 dňa 16.11.2022 

 

A. SCHVAĽUJE  

1. Na základe zákona č.253/1994 Z.z. o platovom postavení a platových pomeroch 

starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov v súlade s  v súlade s §3 

odst.1, §4 odst.1 a odst.5 v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce 

Seniakovce č.30/2022 zo dňa 23.6.2022, ktorým sa určuje rozsah funkcie (úväzku) 

starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 na 50% úväzok. Obecné zastupiteľstvo 

obce Seniakovce určuje plat starostu obce na obdobie 2026- 2026 , ktorý sa vypočíta 

ako 1,65 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci rok v pomernej časti 

zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie ( 1211 x 1,65):2 = 999,075€ 

 

 

 

 

V Seniakovciach 16.11.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 38/2022 

 dňa 16.11.2022 

 

A. BERIE NA VEDOMIE  

1. Vzdanie sa prípadných odmien poslanca Ďuga, vo volebnom období 2022-2026 

v prospech FS Čučoriedka. 

 

 

 

 

V Seniakovciach 16.11.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 


