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Zápisnica  
z III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šivetice,  

konaného dňa 29.03. 2019.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:         Ľudovít Sendrei, starosta obce 
 Poslanci : 
                           Viktor Deme 
 Janette Samková 
 Zlatica Samková 
 Jaroslav Milo 
 Ondrej Kováčik   
                            
Neprítomní:      -- 
                           
Ďalší prítomní: Lýdia  Fandáková, hlavná kontrolórka obce  
                           Bc. Eleonóra Kelemenová, zam. obce 
 
Verejnosť:        -- 
 

PROGRAM : 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola uznesení č. 9,10,11,12,13,14,15,16/12/2018 z druhého  rokovania obecného 

zastupiteľstva zo dňa 08.12.2018.  
4. Návrh na schválenie :  

                       a/ Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariaení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Šivetice  

          b/Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018+ 
návrh na vyradenie majetku . 
c/ Projekt na  Výstavbu budovy materskej školy – čerpanie z rezevného fondu   
d/  Návrh zmeny rozpočtu Obce Šivetice na rok 2019 Rozpočtovým opatrením 
č. 1/2019 
e/ Menovanie veliteĺ DHZ 
f/ Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine DHZ Šivetice 
g/ Návrh na schválenie spracovania PHSR 

 
5. Oboznámenie: 

Podanie správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2019 za II. polrok 
2018 prevedenej hlavnou kontrolorkou obce Šivetice. 

6. Rôzne  
7. Záver 
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Zápisnica napísaná dňa 05.04.2019 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Šivetice dňa 29.03.2019 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ľudovít Sendrei, starosta obce. Privítal všetkých 
prítomných. 
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 
 
K bodu 2.  Schválenie III. programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Ľudovít Sendrei, starosta obce prečítal návrh na program rokovania obecného zastupiteľstva ( 
Príloha č. 2) . Návrh poslancov na doplnenie bodov do programu rokovania nebol žiadny. 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 17/03/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program III. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Šiveticiach. 
 
Hlasovanie:                     za:  5 ( Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik)         

                                         proti :      0         
                                         zdržal sa: 0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
K bodu 3. Kontrola uznesení č. 9,10,11,12,13,14,15,16 /12/2018 z druhého  obecného 
zastupiteľstva zo dňa 08.12.2018.  
 
Ľudovít Sendrei, starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva ( Príloha č. 3) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 18/03/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení Uznesení č.:     
9,10,11,12,13,14,15,16/12/2018 z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
08.12.2018. 
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
K bodu 4 Návrh na schválenie 
 
Bod 4. a ) Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šivetice 
Návrh predložil starosta obce . Neboli žiadne pripomienky, nariadenie bolo poslancami 
schválené ( Príloha č. 4) 
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    NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 19/03/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznáša sa na Všeobecne 
záväznom nariadení č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskom 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šivetice .   
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4. b ) Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 + návrh 
na vyradenie majetku   
 
Starosta informoval, že na základe zákona č. 431/2002 o účtovníctve obec vykonala 
inventarizáciu majetku obce a Ústredná inventarizačná komisia o tom spracovala záznam, 
ktorý sa predkladá na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu spolu s návrhom na vyradenie 
majetku ( Príloha č. 5) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 20/03/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice schvaľuje Inventarizačný zápis Ústrednej 
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2018 a návrh na vyradenie majetku podľa prílohy.  
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4. c ) Projekt na Výstavbu budovy materskej školy – čerpanie z rezervného fondu  
 
Starosta obce informoval poslancov o výzve na výstavbu novej budovy materskej školy na 
parcele č.      v k.ú. Šivetice . Nakoľko stará budova 75 ročná nespĺňa podmienky na 
celodennú prevádzku. V novej budove by bola celodenná prevádzka aj podávaním teplej 
stravy. Najprv je potrebné vypracovať projekt na výstavbu a potom podať žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok  na ministerstvo vnútra.  Poslanci schvaľujú vypracovanie 
projektovej dokumentácie a úhradu za projektovú dokumentáciu čerpať z rezervného fondu  . 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 21/03/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice  schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 
8 500,00Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie Výstavba budovy materskej školy.  
   
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 



 4

 
Bod 4. d ) Návrh zmeny rozpočtu Obce Šiveticena rok 2019 Rozpočtovým opatrením č. 
1/2019  
 
Návrh predložil starosta obce. ( Príloha č. 6).    
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 22/03/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods. 2 písmena c) a d) § 14 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov schvaľuje zmenu rozpočtu obce Šivetice na rok 2019 „ Rozpočtovým opatrením č. 
1/2019 podľa priloženého návrhu.  
 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 
 Rozpočet 2019 1 zmena Rozpočet po 1. zmene 
Bežné príjmy 183 000 +2600 185 600 
Kapitálové príjmy 0 5 000 5 000 
FO- príjmové 0 8 500 8 500 
PRIJMY  SPOLU 183 000 16 100 199 100 
 
 
 Rozpočet 2019 1 zmena Rozpočet po 1.zmene 
Bežné výdavky 183 000 +3395 

-3395 
+2600 

185 600 

Kapitálové výdavky 0,00 13 500 13 500 
FO – výdavkové 0,00 0,00 0,00 
VÝDAVKY  SPOLU 183 000 16 100 199 100 
 
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
Bod 4. e ) Zaradenie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Šivetice do funkcie „ 
veliteľ“ 
Starosta obce, oboznámil prítomných , že člen Dobrovoľného hasičského zboru Obce Šivetice 
Ľudovít Szendrei,   absolvoval podľa §40 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov základnú prípravu členov hasičských jednotiek ( Príloha č. 7). 
Na základe uvedeného navrhuje menovaných zaradiť do funkcie „ veliteľ“.     
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 23/03/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z. 
o hasičských jednotkách, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 
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34/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov týkajúcich sa hasičských 
jednotiek schvaľuje zaradenie členov Dobrovoľného hasičského zboru Obec Šivetice do 
funkcie „ veliteľ“ a to : Ľudovít Szendrei   
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
Bod 4.f)  Dodatok č. 1 k Zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského zboru Obce 
Šivetice  
 
Starosta obce , oboznámil prítomných, že mesto Jelšava odstúpilo od dohody  o spolupráci pri 
plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi uzavretou medzi Mestom Jelšava a Obcou 
Šivetice .Schválené OZ zo dňa 21.05.2009 uznesením č. 82/05/2009.  Starosta obce predložil 
návrh Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru Obce Šivetice / príloha č. 8/  
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 24/03/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice schvaľuje Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine   
Dobrovoľného hasičského  zboru Obce Šivetice podľa ustanovení § 10 ods.2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods.1. písm. b) zákona, 
§ 72a NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4.g)  Návrh na schválenie spracovania PHSR  
 
Starosta obce  predložil návrch.na aktualizovanie  PHSR obce Šivetice. Je  základným 
a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie 
a konkrétnych potrieb, občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov. 
V území formuluje svoju podstatu  o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej 
zabezpečenie. PHSR je výsledkom strategického plánovania .  
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 25/03/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice schvaľuje zámer spracovania Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja PHSR obce Šivetice. Prípravou a spracovaním poveruje 
SCARABEO-SK, s.r.o. Banská Bystrica  

 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 5 Oboznámenie  
Bod 5. a) Podanie správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2019 za II. Polrok 2018 
prevedenej hlavnou kontrolórkou obce Šivetice 
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Hlavná kontrolórka obce p. Lýdia Fandáková predložila poslancom Správu o výsledku 
finančnej kontroly č. 1/2019 .( Príloha č. 9) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 26/03/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly 
č. 1/2019 zo dňa  26.03.2019, ktorú previedla hlavná kontrolórka obce Šivetice za II. polrok 
2018. 
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
K bodu 6. Rôzne  

- starosta, oslavy  – MDŽ, Deň detí určenie termínu na deň – 03.06.2019 
- ponuka na spoluprácu s J.Profantom – ako poradca životného prostredia 
- ponuka na spoluprácu s p. Pitom – ako poradca BOZP, PO 

 
Návrh na schválenie uznesenia  
Ľudovít Sendrei, starosta predložil návrhy uznesení, za ktoré poslanci hlasovali – číslo : 
17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26 /03/2019 
 
 
K bodu 7. Záver 
 
Na záver sa pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17.00 hod. 
 
 
 

Zapisovateľ :  Bc. Eleonóra Kelemenová ......................................... 

 

Overovatelia : Janette  Samková               ......................................... 

 

                        Viktor Deme                    ..........................................   

 

 

 

 

Ľudovít Sendrei 

                                    starosta obce    
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Údaje o hlasovaní jednotlivých poslancov na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach 

dňa 29.03.2019 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko poslanca OZ Uzn.  

č.17 

Uzn. 

 č.18 

Uzn.  

č.19 

Uzn.  

č.20 

Uzn.  

č.21 

Uzn.  

č .22. 

Uzn.  

č.23 

Uzn.  

č. 

Uzn.  

č. 

Uzn.  

 

Viktor Deme A A A A A A A    

Janette Samková A A A A A A A    

Zlatica Samková A A A A A A A    

Jaroslav Milo A A A A A A A    

Ondrej Kováčik A A A A A A A    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky :  

 

Uzn. č.  – uznesenie číslo 

 

A – hlasoval za 

 

P- hlasoval proti 

 

Z – zdržal sa hlasovania 
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Údaje o účasti poslancov obecného zastupiteľstva 

 

na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach 

 

 

Meno a priezvisko 

 poslanca OcZ 
Dátum zasadnutia 

29.03.2019 

účasť 

Dátum zasadnutia 

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

účasť 

Dátum zasadnutia 

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

účasť 

Viktor Deme Áno   

Janette Samková Áno   

Zlatica Samková Áno   

Jaroslav Milo Áno   

Ondrej Kováčik Áno   

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky :  

 

Áno : zúčastnil sa na zasadnutí 

 

Nie : nezúčastnil sa na zasadnutí 


