
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa      

15.12.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Prerokovanie návrhu VZN č.5/2022  o miestnom poplatku za rozvoj 

5. Prerokovanie návrhu VZN č.6/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady 

6. Prerokovanie úpravy rozpočtu na rok 2022  

7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2023,2024,2025 

8. Prerokovanie žiadosti mesta Košice o poskytnutie finančných prostriedkov 

na záujmové vzdelávanie detí 2023 

9. Prerokovanie žiadosti občanov o zahrnutie zmien funkčného využitia plôch 

v lokalite 1 – Kamenec a lokalite 2 – Pri jarku z ornej pôdy na plochy pre 

výstavbu rodinných domov do ZD č.2 Spoločného územného plánu obcí 

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

10. Prerokovanie použitia súkromného automobilu a súkromného traktora Zetor 

crystal vo vlastníctve starostu obce pre potreby obce  

11. Diskusia 

12. 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 : Radovan Pagačár, Filip Koša. Program zasadnutia bol 

schválený všetkými prítomnými poslancami. 

 

K bodu č. 3 

23/2022 – schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 



24/2022 – vzaté na vedomie stanovisko OU odbor výstavby a byt. politiky, súhlas 

s vyhodnotením pripomienok, schválené zmeny a doplnky č-1 ÚP pre k.ú. Seniakovce, 

boli splnené všetky náležitosti súvisiace s bodom D tohto uznesenia 

25/2022 – schválene VZN č.4 /2022o vyhlásení záväznej časti ZaD č.1 ÚP 

26/2022 – schválená najnižšia cenová ponuka na obstaranie žumpy (12m3 betón.). Stará 

žumpa bola nájdená, obkopaná a vyťahaná. Bolo Nájdené napojenie OcÚ a KD. 

Jestvujúca žumpa je prefabrikát a je možné , že nebude potreba jej výmeny, len je 

potrebné opraviť a utesniť napojenie KD a upraviť prostredie okolo žumpy. S úpravami 

sa začne po mrazoch 

27/2022 – vzatá na vedomie informácia o začatých pozemkových úpravách  

28/2022 – schválená zmluva so spoločnosťou KOSIT a.s. 

29/2022 – vzaté na vedomie správa o plnení uznesení 

30/2022 – požiadavky občanov: na OÚ, pozemkový odbor, bol zaslaný návrh parciel. 

ktoré nemajú byt predmetom pozemkových úprav. Jedná sa o parcely v extraviláne 

obce, na ktorých sú postavené stavby a ktoré sú podľa platného ÚP obce určené na IBV 

alebo na stavby vo verejnom záujme. Taktiež aj parcely, ktoré vlastníci chcú zaradiť do 

dodatkov č.2 ÚP 

 

K bodu č. 4 

ÚP je schválený, vznikli nové lokality, Za jarkom a Na Kamenci. Lokalita Centrum je 

celá doterajšia lokalita obce. V návrhu VZN č.5 je stanovený poplatok za rozvoj 

v lokalite Centrum 3€/za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, 

v lokalitách Pri jarku a Na Kamenci 10€ za každý aj začatý m2 podlahovej plochy 

nadzemnej časti stavby. Táto suma sa odvíja od toho, že v prípade výstavby bude väčšia 

potreba vybavenosti a údržby verejného priestranstva v týchto lokalitách a tiež budú 

vyššie nároky od občanov. Poslanec Ing. Ďug sa pýtal starostu , či je už dnes možné 

vedieť s akou sumou sa dá asi počítať pri výbere tohto poplatku. Podľa starostu sumu je 

možné len veľmi hrubo odhadnúť lebo sa nevie koľko domov sa bude stavať a o akých 

rozmeroch, a ani kedy sa začne s výstavbou v týchto lokalitách. Pán RNDr. Hajduk sa 

mimo diskusie prihlásil o slovo, starosta mu umožnil vyjadriť sa . Pána RNDr. Hajduka 

zaujímalo ,či je v súlade so zákonom stanoviť rozdielnu výšku poplatku v jednotlivých 

lokalitách. Starosta mu ozrejmil, že návrh VZN nám vypracoval RNDr. Babiak, PhD, 

ktorý sa zaoberá vypracovaním dokumentov pre obce, ktorý to  preveril a je to možné. 

Obec tento poplatok bude vyberať už pri žiadosti o stavebné povolenie, nie pri 

kolaudácii, ktorá v konečnom dôsledku môže byť až niekoľko mesiacov po dostavaní 

stavby.  Návrh VZN č.5 bol schválený. 

 



Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

K bodu č.5 

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za kom. odpad dala obec  prepracovať 

RNDr. Babiakovi, Phd. , pretože doterajšie platné VZN a jeho doplnky boli neprehľadné 

a mohli ľudí uviesť do omylu. Obec  ho chcela  zjednotiť a mať v súlade so zákonom. 

Starosta priznal, že aj keď nerád, musel pristúpiť k navýšeniu poplatkov na daniach 

o 20%. Vychádzal z toho, že inflácia sa v tejto dobe pohybuje na úrovni 14% 

a predpoklad je, že sa vyšplhá až na 18-25%.  Poplatok za TKO a poplatok za psa sa 

zvyšovať nebude. Pán RNDr. Hajduk sa opäť mimo diskusie  prihlásil o slovo a starosta 

mu to znovu umožnil. Pán RNDr. Hajduk poukázal na to, že na webovej stránke sú 

výšky poplatkov v nesúlade s  v návrhom VZN, konkrétne, že sú tam aj vyššie aj nižšie 

sadzby. Obec si je vedomá toho, že sú nezrovnalosti, a  preto poverila osobu , ktorá sa 

venuje dokumentom pre obce , aby nám vypracovala nové , správne dokumenty v súlade 

so zákonom. Pán RNDr. Hajduk upozornil, že doterajšia ročná sadzba dane za stavbu je 

0,03€ za m2 a podľa návrhu VZN by mala byť až 0,20€ za m2, čo nie je 20% navýšenie 

ale 7-násobok a dožadoval sa vysvetlenia prečo je to tak. Starosta mu vysvetlil, že pri 

rokovaní s pánom RNDr.Babiakom sa dohodol, aby nastavil sadzby, tak ako ich mávajú 

obce štandardne, nie však viac ako o 20% terajšej výšky sadzby. Poslanec Ing. Ďug 

požiadal zapisovateľku Fogarášovú , aby doniesla jeho výmer za daň 2022, či je na 

výmere  reálne tak nízka sadzba  alebo je na webovej stránke zverejnené mylný údaj. 

Podľa výmeru je sadzba 0,03€, tak ako je uvedené na stránke obce. Pán RNDr. Hajduk 

sa stále dožadoval vysvetlenia, prečo obec nastavila sadzby dane za stavby  tak, že sú  

7-násobne vyššie, podľa neho to vyzerá , že obec zavádza občanov . Starosta priznal , 

že si toto navýšenie nevšimol. Starosta telefonicky kontaktoval p.RNDr. Babiaka, aby 

s nim ešte raz prekonzultoval návrh VZN a uviedol veci na správnu mieru a dospel 

k záveru, že obec ma nastavené všeobecne nízke sadzby daní na všetko a preto sadzbu 

dane zo stavieb 0,20€ za každý aj začatý  m2 spracovateľ nastavil podľa priemeru ako 

majú iné obce. Poslanci sa zhodli na tom , že výška sadzby dane za stavby 0,20€ za m2 

nie je veľa, ale aby občania neostali zaskočení pri výmeroch v roku 2023, sa výška 

sadzby upraví na 0,05€ za každý aj začatý m2 stavby. Pán RNDr. Hajduk ešte narážal 

na informáciu k poplatku za komunálny odpad na stránke, kde je 6€/osoba/rok, a že obec 

vyberá poplatok za TKO 20€/osoba/rok. Starosta s poslancami mu povedali, že výška 

poplatku sa dvíhala postupne každým rokom, a sú na to riadne uznesenia. Pán RNDr. 

Hajduk však trval na svojom, že na stránke je táto informácia. Zapisovateľka p. 

Fogarášová ho upozornila, že pozerá pôvodne znenie VZN z roku 2008 , ktoré bolo už 

niekoľko krát upravované a poslaná úprava VZN o miestnom poplatku za komunálny 

odpad bola 26.11.2020 a je to riadne zverejnené na stránke obce. VZN č.6 bolo 



schválené s úpravou paragrafu 4 ods,1 na sadzbu dane zo stavby 0,05€ za každý aj 

začatý m2. 

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 
           Filip Koša  

 

K bodu č.6 

Úprava rozpočtu bola s odhadom výdavkov do konca roka ku poslednému zúčtovanému 

mesiacu , ak nenastanú nepredvídané okolnosti obec by mohla ušetriť okolo 6 tis. eur. 

Pán RNDr. Hajduk sa opäť mimo diskusie prihlásil o slovo a starosta mu to umožnil. 

Chcel vysvetlenie, prečo bol schválený tarifný plat na rok 2022 vyšší ako v skutočnosti 

je. Poslanec Pagačár, by pochopil,  keby to bolo opačne , ale nechápe, čo je zle na tom , 

že sa ušetrilo. Pán  RNDr. Hajduk trval na vysvetlení, z čoho obec vychádzala pri 

zostavovaní rozpočtu na rok 2022 ,konkrétne na položke tarifný plat. Starosta mu 

vysvetlil, že plat pracovníčky je tabuľkový, závisí aj od odpracovaných rokov , berie sa 

do úvahy aj výška minimálnej mzdy, a  že plat bol navýšený aj z dôvodu, keby sa prešlo 

na 100% úväzok pracovníčky, čo sa nestalo. Pán RNDr. Hajdukovi boli tieto informácie 

nepostačujúce a začal obec kritizovať, že nie je pripravená odpovedať mu na jeho otázky 

a pripomienky, tak ako aj v bode 4 a 5 pri prerokovaní VZN č. 5 a č.6. Zapisovateľka p. 

Fogarášová mu dôrazne vysvetlila, že návrh VZN č. 5 a č.6 ,tak ako aj úprava rozpočtu 

boli riadne zverejnené, nie len na web. sídle obce, ale aj na úradnej tabuli,  a mal 

dostatok času, aby ho v zákonnej stanovenej lehote pripomienkoval. Svoje podnety 

mohol  podať v dostatočnom časovom predstihu osobne alebo písomne na obec , ktorá 

by sa k jeho pripomienkam  adekvátne vyjadrila. Ak by tak urobil, ušetrili by si všetci 

prítomní čas a nemuselo sa rokovať o jednom bode programu 30 min. v nevykúrenom 

KD.  

Úprava rozpočtu bola schválená. 

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

K bodu č. 7 

V návrhu rozpočtu na rok 2023 boli na  položkách na daniach príjmy navýšené o 20% 

podľa predpisov vystavených v roku 2022. Platy sa zvyšujú kvôli navýšeniu úväzku 

starostu na 50%, obec  ponechala výdavky na žumpu, zástavky a zahrnula tam výdavky 



na vypracovanie žiadosti o dotácie. Príjmy, konkrétne podielové dane, obec nastavila 

podľa výšky podielových daní tohto roku, pretože podľa odhadov MF SR sú príjmy na 

podielových daniach parametrálne odlišné s tým čo je skutočnosť.  Starosta navrhuje 

prijať tento návrh s tým, že po prvom quartale, keď už obec bude vedieť aké ma výdavky 

na energie sa rozpočet upraví. 

Poslanec Ing. Ďug, ako predseda komisie pre rozvoj, navrhuje aby sa poslanci s členmi 

komisie stretli a pripravili nejaké návrhy, ktoré by boli zohľadnené v úprave a pri 

zostavovaní rozpočtu . Starosta, ale apeluje na tom , aby to bolo v dostatočnom časovom 

predstihu ,aby to mohlo byť zohľadnené v úpravách rozpočtu. 

Návrh rozpočtu na rok 2023 bol schválený a  návrhy rozpočtu na roky 2024 a 2025 vzali 

poslanci na vedomie. 

 
Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

K bodu č. 8 

Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí navrhuje starosta 

ponechať na 80€/dieťa /rok, ako obec poskytovala aj po ostatné roky. Požiadavka na 

financovanie prišla od mesta Košice , návrh zmluvy sa upravil.  

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

K bodu č. 9 

Starosta informoval poslancov o liste , ktorý obdŕžal od skupiny občanov, v ktorom sa 

píše, aby boli pozemky v ich vlastníctve zaradené do ZaD č.2 ÚP obce Seniakovce. List 

je podľa názoru starostu trochu neprehľadne napísaný, pretože  z jeho kontextu to 

vyzerá, že obec pripravuje ZaD č.2, čo nie je pravda. Starosta navrhuje zaslať odpoveď  

na žiadosť o zahrnutie zmien funkčného využitia plôch v lokalite 1. Kamenec a lokalite 

2.Pri jarku z ornej pôdy na plochy pre výstavbu rodinných domov do zmien a doplnkov 

č.2 ÚP v tomto znení:  

Dňa 12.12.2022bola na obecnom úrade podaná žiadosť o zahrnutie zmien funkčného 

využitia plôch v lokalite 1. Kamenec a lokalite 2.Pri jarku z ornej pôdy na plochy pre 

výstavbu rodinných domov do zmien a doplnkov č.2 ÚP evidovaná pod č.j.: SE-

2022/205-OCU-1. Obec Seniakovce Vám oznamuje, že dňa 19.9.2022 uznesením 

č.24/2022 boli schválené ZaD č.1 spol.ÚP obcí Lemešany, Janovík Bretejovce 

a Seniakovce, pre k.ú. Seniakovce . Obec Seniakovce v dohľadnom čase neplánuje 



obstarávať ZaD ÚP č.2. No Vašu požiadavku evidujeme a ak pristúpime k obstarávaniu 

ZaD č.2 vašu žiadosť zohľadníme a zaradíme do ďalších zmien a doplnkov ÚP. Zároveň 

Vám oznamujeme, že obec ako orgán územného plánovania podľa paragrafu 17  č.2 

písmeno c) zákona č.50 /1976 Zb. môže obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu aj 

na základe podnetu fyz. osôb alebo práv. osôb. V tomto prípade podľa paragrafu 19 

tohto zákona môže orgán územného plánovania požadovať čiastočnú alebo úplnú 

úhradu nákladov za obstaranie územno plánovacej dokumentácie. V tomto prípade 

môžete podať podnet na obstaranie územ. plán. dokumentácie vrátane grafického 

návrhu riešenia záujmového územia . 

Vzhľadom k tomu , že dňa 14.12.2022 bol obci doručený list od pani Boženy 

Radvákovej  , evidovaný pod č.j.: SE-2022/205-OCU-2 , v ktorom nesúhlasí, aby 

pozemky  KN –E č.370 a KN –E 256  boli zaradené do tohto plánu. Je potrebné spolu 

s návrhom doručiť obci aj písomný súhlas všetkých vlastníkov predmetných parciel. 

Váš návrh bude následne  prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Ak bude schválený 

Váš návrh na obstaranie ZaD č.2 ÚP  obec bude požadovať úplnú úhradu nákladov na 

obstarávanie územno plánovacej dokumentácie.  

P. Ing.arch. Rozman , ktorý sa zasadnutia zúčastnil ako hosť, si vypýtal slovo ,a 

oboznámil poslancov s návrhom grafickej  časti aj s návrhom uznesenia.  Keďže obci 

bol doručený len list bez grafickej časti, starosta ho požiadal aby túto grafickú časť 

doložil obci .P. Ing.arch. Rozman ju  po úprave doloží. Obecné zastupiteľstvo 

skonštatovalo, že v konečnom dôsledku nie je proti ZaD č.2 UP, no financovať si ich  

musí sám žiadateľ.  
 

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

K bodu č. 10                                                         

Poslanec Ing. Ďug navrhol, že ak je potrebné použitie aj inej súkromnej techniky vo 

vlastníctve starostu pre obecné účely  okrem automobilu a traktora, tak je za jej 

schválenie. Ostatní poslanci  spolu so starostom sa zhodli na tom, že iná technika vo 

súkromnom vlastníctve starostu nie je potrebná. Schválilo sa použitie súkrom. 

automobilu vo vlastníctve starostu s úhradou nákladov  podľa zákona o cestovných 

náhradách pre obecné účely a použitie traktora ZETOR CRYSTAL 8011 PO127AB vo 

vlastníctve starostu obce pre potreby obce a úhradu spotrebovaných pohonných hmôt 

pri výkone prác pre potreby obce . 

Za: 5                                          Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

  Radovan Pagačár 

  Filip Koša 



K bodu č. 11 

V diskusii sa pán  RNDr . Hajduk opäť vrátil k návrhu rozpočtu na rok 2024 a 2025 

a chcel vedieť prečo sú niektoré výdavky nižšie ako na rok 2023 ,keď je predpoklad, že 

ceny budú narastať. Starosta mu vysvetlil, že návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 sa 

neschvaľuje, len sa berie na vedomie, a je to len úplne hrubý odhad, nakoľko  kvôli 

pohyblivosti cien nie je možné určiť konkrétne čísla. Na jeho otázku či je možné žiadať 

o refundáciu nákladov elektriny mu starosta odpovedal , že podľa toho čo si zisťoval, 

tak nie. Ďalej sa pýtal, či je pravda, že občan ma 10 dní pred zasadnutím OZ podať 

pripomienky, ako mu povedala p. Fogarášová. Starosta vysvetlil, že lehota na podanie 

podnetu, pripomienky  ,prípadne zaradenia bodu do programu od občana  je 10 dní pred 

uskutočnením OZ. Pán RNDr. Hajduka ešte zaujímalo či je správne , aby ho predstaviteľ 

obce ,  t. j., podľa neho p. Fogarášová , takto rázne ohriakla. Na to mu p. Fogarášová 

vysvetlila, že ona nie je predstaviteľ obce, ale pracovníčka obecného úradu , čo je 

podstatný rozdiel a trvala na tom, že sa ho snažila stopnúť v obviňovaní obce 

z nepripraveností , pretože nepodal svoje pripomienky k VZN a úpravám rozpočtu 

a k návrhom rozpočtu  v čase na tom stanovenom. Pán RNDr. Hajduk nebol spokojný 

s odpoveďou p . Fogarášovej a začal byť voči jej osobe osobný. Preto starosta , keďže 

boli prebraté všetky body programu a boli prijaté uznesenia , dal hlasovať za ukončenie 

zasadnutia OZ. 

Za: 4                                          Proti:1                                         Zdržal sa : 0 

      Marián Mroč        Ing. Marián Ďug 

      Ing. Marián Radvák 

      Radovan Pagačár 

      Filip Koša 

 

 

 

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

   

Overovatelia zápisnice :     Radovan Pagačár    ....................................... 

                                   Filip Koša         ........................................ 

 

 

 

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

         Jozef Pončák, starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 39/2022 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Zapisovateľaka – Klaudia Fogarášová 

2. Overovatelia zápisnice – Radovan Pagačár, Filip Koša  

3. Program zasadnutia 

 

Uznesenie č.40/2022 

 A. SCHVAĽUJE: 

1. Kontrolu uznesení 

 

Uznesenie č.41/2022 

A. SCHVAĽUJE: 

1. VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za rozvoj 

B. RUŠÍ SA 

1. VZN č.2/2022 

 

Uznesenie č.42/2022 

A. SCHVAĽUJE  

1. VZN č.6 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady s úpravou 

paragrafu č.4 ods.1 t.j. 0,05€ za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby namiesto 

0,20€ za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby 

B: RUŠÍ SA 

1. VZN č.1/2008, zmeny z r.2013,2017,2019 a 2020 

 

Uznesenie č.43/2022 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Úpravu rozpočtu na rok 2022 

 

 

 



Uznesenie č.44/2022 

A. SCHVAĽUJE  

1. Rozpočet na rok 2023 

B. BERIE NA VEDOMIE  

1. Návrh rozpočtu na roky 2024 a2025 

 

Uznesenie č.45/2022 

A. SCHVAĽUJE  

1. Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmove vzdelávanie detí 

s mestom Košice na rok 2023 

Uznesenie č.46/2022 

A. SCHVAĽUJE  

1. Odpoveď skupine občanov v znení: Dňa 12.12.2022bola na obecnom úrade podaná 

žiadosť o zahrnutie zmien funkčného využitia plôch v lokalite 1. Kamenec a lokalite 

2.Pri jarku z ornej pôdy na plochy pre výstavbu rodinných domov do zmien a doplnkov 

č.2 ÚP evidovaná pod č.j.: SE-2022/205-OCU-1. Obec Seniakovce Vám oznamuje, že 

dňa 19.9.2022 uznesením č.24/2022 boli schválené ZaD č.1 spol.ÚP obcí Lemešany, 

Janovík Bretejovce a Seniakovce, pre k.ú. Seniakovce . Obec Seniakovce v dohľadnom 

čase neplánuje obstarávať ZaD ÚP č.2. No Vašu požiadavku evidujeme a ak pristúpime 

k obstarávaniu ZaD č.2 vašu žiadosť zohľadníme a zaradíme do ďalších zmien 

a doplnkov ÚP. Zároveň Vám oznamujeme, že obec ako orgán územného plánovania 

podľa paragrafu 17  č.2 písmeno c) zákona č.50 /1976 Zb. môže obstarávať 

územnoplánovaciu dokumentáciu aj na základe podnetu fyz. osôb alebo práv. osôb. 

V tomto prípade podľa paragrafu 19 tohto zákona môže orgán územného plánovania 

požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územno plánovacej 

dokumentácie. V tomto prípade môžete podať podnet na obstaranie územ. plán. 

dokumentácie vrátane grafického návrhu riešenia záujmového územia . 

Vzhľadom k tomu , že dňa 14.12.2022 bol obci doručený list od pani Boženy 

Radvákovej  , evidovaný pod č.j.: SE-2022/205-OCU-2 , v ktorom nesúhlasí, aby 

pozemky  KN –E č.370 a KN –E 256  boli zaradené do tohto plánu. Je potrebné spolu 

s návrhom doručiť obci aj písomný súhlas všetkých vlastníkov predmetných parciel. 

Váš návrh bude následne  prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Ak bude schválený 

Váš návrh na obstaranie ZaD č.2 ÚP  obec bude požadovať úplnú úhradu nákladov na 

obstarávanie územno plánovacej dokumentácie. 

 

 

 

 



Uznesenie č.47/2022 

A. SCHVAĽUJE  

1. Použitie súkromného  automobilu vo vlastníctve starostu obce pre potreby obce 

s úhradou nákladov  podľa zákona o cestovných náhradách  

2. Použitie traktora ZETOR CRYSTAL 8011 PO127AB vo vlastníctve starostu obce 

pre potreby obce a úhradu spotrebovaných pohonných hmôt pri výkone prác pre potreby 

obce . 

 

Uznesenie č.48/2022 

A. UKONČUJE  

1. Zasadnutie OZ po prebratí všetkých bodov programu  a po prijatí uznesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

č. 39/2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Zapisovateľaka – Klaudia Fogarášová 

2. Overovatelia zápisnice – Radovan Pagačár, Filip Koša  

3. Program zasadnutia 

 

 

 

 

V Seniakovciach 15.12.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

č. 40/2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Kontrolu uznesení 

 

 

 

 

V Seniakovciach 15.12.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Uznesenie zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

č. 41/2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za rozvoj 

B. RUŠÍ SA 

1. VZN č.2/2022 

 

 

 

 

V Seniakovciach 15.12.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

č. 42/2022 

 

A. SCHVAĽUJE  

1. VZN č.6 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady s úpravou 

paragrafu č.4 ods.1 t.j. 0,05€ za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby namiesto 

0,20€ za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby 

B: RUŠÍ SA 

1. VZN č.1/2008, zmeny z r.2013,2017,2019 a 2020 

 

 

 

V Seniakovciach 15.12.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Uznesenie zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

č. 43/2022 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Úpravu rozpočtu na rok 2022 

 

 

 

 

 

 

V Seniakovciach 15.12.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Uznesenie zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

č. 44/2022 

 

A. SCHVAĽUJE  

1. Rozpočet na rok 2023 

B. BERIE NA VEDOMIE  

1. Návrh rozpočtu na roky 2024 a2025 

 

 

 

 

 

V Seniakovciach 15.12.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

č. 45/2022 

 

A. SCHVAĽUJE  

1. Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmove vzdelávanie detí 

s mestom Košice na rok 2023 vo výške 80€/dieťa. 

 

 

 

 

V Seniakovciach 15.12.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

č. 46/2022 

A. SCHVAĽUJE  

1. Odpoveď skupine občanov v znení: Dňa 12.12.2022bola na obecnom úrade podaná 

žiadosť o zahrnutie zmien funkčného využitia plôch v lokalite 1. Kamenec a lokalite 

2.Pri jarku z ornej pôdy na plochy pre výstavbu rodinných domov do zmien a doplnkov 

č.2 ÚP evidovaná pod č.j.: SE-2022/205-OCU-1. Obec Seniakovce Vám oznamuje, že 

dňa 19.9.2022 uznesením č.24/2022 boli schválené ZaD č.1 spol.ÚP obcí Lemešany, 

Janovík Bretejovce a Seniakovce, pre k.ú. Seniakovce . Obec Seniakovce v dohľadnom 

čase neplánuje obstarávať ZaD ÚP č.2. No Vašu požiadavku evidujeme a ak pristúpime 

k obstarávaniu ZaD č.2 vašu žiadosť zohľadníme a zaradíme do ďalších zmien 

a doplnkov ÚP. Zároveň Vám oznamujeme, že obec ako orgán územného plánovania 

podľa paragrafu 17  č.2 písmeno c) zákona č.50 /1976 Zb. môže obstarávať 

územnoplánovaciu dokumentáciu aj na základe podnetu fyz. osôb alebo práv. osôb. 

V tomto prípade podľa paragrafu 19 tohto zákona môže orgán územného plánovania 

požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územno plánovacej 

dokumentácie. V tomto prípade môžete podať podnet na obstaranie územ. plán. 

dokumentácie vrátane grafického návrhu riešenia záujmového územia . 

Vzhľadom k tomu , že dňa 14.12.2022 bol obci doručený list od pani Boženy 

Radvákovej  , evidovaný pod č.j.: SE-2022/205-OCU-2 , v ktorom nesúhlasí, aby 

pozemky  KN –E č.370 a KN –E 256  boli zaradené do tohto plánu. Je potrebné spolu 

s návrhom doručiť obci aj písomný súhlas všetkých vlastníkov predmetných parciel. 

Váš návrh bude následne  prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Ak bude schválený 

Váš návrh na obstaranie ZaD č.2 ÚP  obec bude požadovať úplnú úhradu nákladov na 

obstarávanie územno plánovacej dokumentácie. 

 
 

 

V Seniakovciach 15.12.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 



 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

č. 47/2022 

A. SCHVAĽUJE  

1. Použitie súkromného  automobilu vo vlastníctve starostu obce pre potreby obce 

s úhradou nákladov  podľa zákona o cestovných náhradách  

2. Použitie traktora ZETOR CRYSTAL 8011 PO127AB vo vlastníctve starostu obce 

pre potreby obce a úhradu spotrebovaných pohonných hmôt pri výkone prác pre potreby 

obce . 

 

 

V Seniakovciach 15.12.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Uznesenie zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 

č. 48/2022 

 

A. UKONČUJE  

1. Zasadnutie OZ po prebratí všetkých bodov programu  a po prijatí uznesení 

 

 

 

 

V Seniakovciach 15.12.2022 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 


