
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Seniakovce, konaného dňa 

7.3.2023 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Seniakovce  

4. Opätovné prerokovanie zmluvy s mestom Košice o  poskytnutí finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí  

5.Informácia o Návrhu VZN č.72/2023 obce Budimír o určení spoločného 

školského obvodu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Budimír 

6. Prerokovanie možnosti kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu 

a biológ. rozložiteľného kuchynského odpadu alebo iný spôsob jeho likvidácie  

7. Diskusia  

8. Uznesenia 

9. 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 bol určený Radovan Pagačár, za overovateľov  zápisnice boli 

určení :Filip Koša, Marián Mroč 

 

K bodu č. 2  

 

Starosta informoval o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

zastupiteľstva: 

- 39/2022 : zapisovateľ , overovatelia , program 

- 40/2022 : na vedomie kontrola uznesení 



- 41/2022 : schválené VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za rozvoj (úprava lokalita 

Centrum 3€/m2, lokality Za Jarkom a Na Kamenci 10€/m2), zrušilo sa VZN č.2/2022 

- 42/2022 : schválené VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a poplatkoch, nové sadzby 

boli zapracované do účtovného programu a vyrubené poplatky a dane na rok 2023 boli 

podľa tohto VZN, zrušili sa VZN 1/2008a zmeny z rokov 2013, 2017, 2019 a 2022.  

- 43/2022 : schválená úprava rozpočtu na rok 2022. 

- 44/2022 :schválený rozpočet na rok 2023, vzatý na vedomie návrh rozpočtu na rok  

2024 a 2025 

- 45/2022 : schválená zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

detí s mestom Košice na rok 2023 

- 46/2022 schválená odpoveď skupine občanov, ktorí predložili požiadavku zaradiť pozemky 

do ZaD č.2 UP obce Seniakovce, odpoveď bola poslaná a väčšina list prevzala. 

- 47/2022 : schválené použitie súkromného automobilu vo vlastníctve starostu a traktora 

ZETOR CRYSTAL pre potreby obce. 

- 48/2022: ukončenie zasadnutia 

Zo dňa 25.1.2023 z mimoriadneho zasadnutia OZ: 

- 1/2023: schválený zapisovateľ, overovatelia a program  

- 2/2023 : schválené vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na deň 7.3.2023, schválený 

výkon funkcie  hlavného kontrolóra na 2,5% úväzok s nástupom od 15.3.2023 

 

Správu o plnení uznesení berú na vedomie všetci poslanci 

 

K bodu č. 3 

 

Dňa 25.1.2023 OZ vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Seniakovce na deň 7.3.2023, 

termín na podanie prihlášok na pozíciu hlavného kontrolóra bol do 20.2.2023. V danom termíne 

bola obci doručená dna 13.2.2023 jedna prihláška evidovaná pod číslom SE-2023/45-OCU-1. 

Na pozíciu hlavného kontrola sa prihlásila Ing. Klaudia Hurková, bytom Kendice 397. Zo 

zaslaných dokumentov vyplýva , že In. Klaudia Hurková spĺňa podmienky vo zverejnenej 

výzve. Starosta poskytol dokumenty k nahliadnutiu poslancom OZ, kvôli osobným údajom ich 

nechcel posielať poslancom mailom. Po krátkom predstavení sa pani Ing. Hurkovej obecnému 

zastupiteľstvu sa prešlo k voľbe hlavného kontrolóra.  

 

Za: 5                                        Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

 

 



K bodu č. 4  

 

Opätovne prerokovanie zmluvy s mestom Košice o poskytnutí finančných prostriedkov 

na záujmové vzdelávanie deti na rok 2023.Dňa 15.12.2022 sme s zmluvu schválili 

uznesením č. 45/2022. Dňa 31.1.2023 nás mesto Košice na základe schváleného VZN 

č.237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na záujmové vzdelávanie 

deti požiadalo o prerokovanie nového návrhu zmluvy na obdobie1. polroka 2023. Pri 

telefonickej konzultácii bolo starostovi povedane, že v ďalšom období už od obce mesto 

Košice nebude žiadať úhradu . Preto starosta navrhuje zrušiť uznesenie č. 45/2023 a 

schváliť novu zmluvu zaslanú mestom Košice. 

 

Za: 5                                        Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

 

K bodu č. 5 

 

Dňa 28.2.2023 nám obec Budimír zaslala návrh VZN č. 72/2023 o určení školského obvodu 

ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Budimír. V tomto VZN nepočítajú so zaradením obce 

Seniakovce do školského obvodu. Po konzultácii so starostom obce Budimír, p. Vojtechom 

Staňom bolo starostovi potvrdené , že do školy budú prijímať len detí , kt. už majú súrodencov 

vo vyšších ročníkoch, nové deti prijímať nebudú. Deti z obce Seniakovce, Bretejovce a Janovík 

je potrebné smerovať do obce Lemešany. Po rozhovore so starostom obce Lemešany p. Ing. 

Markom Bučkom, bolo starostovi potvrdené, že obec Lemešany má vo svojom školskom 

obvode zaradenú aj obec Seniakovce. VZN o tomto školskom obvode zatiaľ nebolo starostovi 

poskytnuté, no bude ho opätovne žiadať o starostu obce Lemešany. 

 

Za: 5                                        Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

K bodu č. 6 

 

Podľa ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch , sú uložené obciam okrem iných 

povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 



biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. 

Táto povinnosť sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže , že 100% obyvateľov obce 

kompostuje vlastný odpad. Starosta informoval, že ak chceme dodržať ustanovenia 

zákona obec ma tieto možnosti: 

- uzavrieť zmluvu so spoločnosťou zaoberajúcou sa likvidáciou tohto odpadu. V našom 

prípade s KOSITOM. Je to spoplatnené a občanom tým navýšia platby za likvidáciu 

odpadu 

- zakúpiť kompostéry a rozdať do každej domácnosti. Tým by obec mala potvrdené že 

100% občanov kompostuje. Za týmto účelom nám spoločnosť KOSIT vypracovala 

návrh zmluvy o poskytnutí nádob na zber odpadu na splátky.Za týmto účelom obec 

Seniakovce v roku  2020podala žiadosť na envirofond, ktorá nebola ani vyradená ani 

schválená. V roku 2021 obec žiadosť zopakovala a taktiež obec nebola vyradená. Obec 

žiadala  kompostéry do každej domácnosti , cca 100 ks a profesionálny štiepkovač. 

V roku 2022 neboli zverejňované výzvy, až v tomto roku . žiadosť znovu obec zopakuje. 

Je to 100% financované z ENIROFONDU bez spoluúčasti obce 

- ak člen domácnosti, ktorý uhrádza poplatok za komunálny odpad podpíše prehlásenie, 

že vykonáva kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu aj kuchynského, a toto 

prehlásenie doručí na obecný úrad. Prehlásenie aj sprievodný list máme pripravený. 

Pre obec je tretia možnosť najprijateľnejšia. Občania nemusia platiť za likvidáciu 

odpadu a obec nemá výdavky na obstaranie kompostérov a v prípade schválenia žiadosti 

z ENIROFONDU, budú kompostéry zakúpene a odovzdane občanom 

 

Za: 5                                        Proti: 0                                     Zdržal sa : 0 

Ing. Marián Ďug 

            Marián Mroč 

            Ing. Marián Radvák 

 Radovan Pagačár 

 Filip Koša 

 

 

Diskusia 

 

Poslanec M. Mroč sa pýtal u starostu obce ako stojíme  s rozšírením vodovodu v obci . 

Starosta ho informoval, že na vodovod má obec právoplatné stavebné povolenie 

a podanú žiadosť na VVS a.s. o zaradenie do plánu . Po konzultácii s investičným 

riaditeľom VVS a.s. bolo povedané , že VVs a.s. má už na daný rok naplnený investičný 

plán a uprednostňuje obce, ktoré majú problém s vodou v dôsledku sucha. a taktiež , že 

bola krátená suma na investícií. Starosta bude  v polovici mesiaca volať investičnému 

riaditeľovi volať a zistí v akom stave je naša žiadosť. 

Poslanec Ing. Ďug sa informoval v akom stave je riešenie cesty Na Záhumní. Starosta 

povedal, že na cestu v lokalite Na Záhumní je vydané právoplatné územné rozhodnutie. 

Dňa 18.1.2023 obec podala na Okresnom úrade v Prešove návrh na vyvlastnenie parciel 



nachádzajúcich sa pod plánovanou cestou. Ústne pojednávanie ohľadom vyvlastnenia 

je stanovená na 13.4.2023 na OÚ v Prešove. Po vyvlastnení parciel obe požiada 

stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. Poslanec Ing. Ďug vyjadril názor, že 

poniektorí vlastníci súkromnej cesty nebudú súhlasiť s napojením plánovanej obecnej 

cesty na ich súkromnú cestu tak ako je to v projektovej dokumentácií a navrhol 

prepracovať projekt tak , aby nedošlo k zokrúhovaniu a aby táto časť cesty nebola dlhšia 

ako 100m, pretože nad 100m je potrebné zriadiť obratisko a v tomto prípade sa obratisko 

spraviť nedá . Starosta sa vyjadril, že je najprv potrebné vysporiadať parcely pod cestou 

a pokiaľ bude prebiehať proces vyvlastňovania prekonzultuje návrh Ing. Ďuga so 

stavebným úradom a zistí možnosti riešenia. 

 Poslanec Radovan Pagačár oboznámil prítomných s termínom spoločenského 

kultúrneho podujatia Gaštanfest. Termín Gaštanfestu je 8.7.2023. Poslanci informáciu 

vzali na vedomie 

 

 

Zapísal :                               Radovan Pagačár               ....................................... 

   

Overovatelia zápisnice :     Filip Koša    ........................................ 

 

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

 

  

 

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

 Jozef Pončák, starosta obce 

      

 

     

Uznesenie č. 3/2023 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program  zasadnutia OZ . 

 

Uznesenie č.4/2023 

 

 A. BERIE NA VEDOMIE 

1.Plnenie uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2022 

a z mimoriadneho zasadnutia konaného 25.1.2023 

 

 



Uznesenie č.5/2023 

 

A. ZVOLILO A USTANOVUJE: 

1. Za hlavného kontrolóra obce Seniakovce Ing. Klaudiu Hurkovú 

 

B. ŽIADA STAROSTU OBCE 

1. Zabezpečiť všetky  náležitosti spojené s uzatvorením zmluvy a prihlásením do poisťovní p. 

Ing Hurkovú 

 

Uznesenie č.6/2023 

 

A. RUŠÍ: 

1. VZN 45/2022 zo dňa 15.12.2022 

 

B. SCHVAĽUJE : 

1. Zmluvu o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023, vo 

výške 40€/dieťa na kalendárny polrok 

 

 

 

Uznesenie č.7/2023 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Informáciu o návrhu VZN č.72/2023 obce Budimír  o určení školského obvodu  

2. Informáciu o zaradení obce Seniakovce do školského obvodu obce Lemešany 

 

Uznesenie č.8/2023 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Riešiť likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky 

rozložiteľného odpadu formou prehlásenia občanov o kompostovaní 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 3/2023  

 dňa 7.3.2023 

 

 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1.Zapisovateľa, overovateľov zápisnice a program  zasadnutia OZ . 

 

 

 

 

V Seniakovciach 7.3.2023 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 4/2023  

 dňa 7.3.2023 

 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1.Plnenie uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2022 

a z mimoriadneho zasadnutia konaného 25.1.2023 

 

 

 

 

 

V Seniakovciach 7.3.2023 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 5/2023  

 dňa 7.3.2023 

 

 

 

A. ZVOLILO A USTANOVUJE: 

1. Za hlavného kontrolóra obce Seniakovce Ing. Klaudiu Hurkovú 

 

B. ŽIADA STAROSTU OBCE 

1. Zabezpečiť všetky  náležitosti spojené s uzatvorením zmluvy a prihlásením do poisťovní p. 

Ing Hurkovú 

 

 

 

 

V Seniakovciach 7.3.2023 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 6/2023  

 dňa 7.3.2023 

 

 

 

 

A. RUŠÍ: 

1. VZN 45/2022 zo dňa 15.12.2022 

 

B. SCHVAĽUJE : 

1. Zmluvu o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023, vo 

výške 40€/dieťa na kalendárny polrok 

  

 

 

 

 

V Seniakovciach 7.3.2023 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 7/2023  

 dňa 7.3.2023 

 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Informáciu o návrhu VZN č.72/2023 obce Budimír  o určení školského obvodu  

2. Informáciu o zaradení obce Seniakovce do školského obvodu obce Lemešany 

 

 

 

 

V Seniakovciach 7.3.2023 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 8/2023  

 dňa 7.3.2023 

 

 

 

 

Uznesenie č.8/2023 

 

A. SCHVAĽUJE: 

1. Riešiť likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky 

rozložiteľného odpadu formou prehlásenia občanov o kompostovaní 

 

 

 

 

 

V Seniakovciach 7.3.2023 

 Jozef Pončák 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


