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Zápisnica  
z XXII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šivetice,  

konaného dňa 29.06. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:         Ľudovít Sendrei, starosta obce 
 Poslanci : 
                           Jozef Samko 
 Miroslav Szamko 
 Ladislav Sendrey   
                            
Neprítomní:      -- 
                           
Ďalší prítomní: Lýdia  Fandáková, hlavná kontrolórka obce  
                           Bc. Eleonóra Kelemenová, zam. obce 
Verejnosť:        -- 
 
 

PROGRAM : 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola uznesení č. 121,122,123,124,125/03/2018 z dvadsiateho prvého  rokovania 

obecného zastupiteľstva zo dňa 28.03.2018.  
4. Návrh na schválenie :  

      a/ Návrh zmeny rozpočtu Obce Šivetice na rok 2018 Rozpočtovým   opatrením č. 2/2018  
 b/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

       c/  Záverečný účet Obce Šivetice za rok 2017 + Stanovisko k návrhu záverečného účtu za 
rok 2017 vypracovaného hlavnou kontrolórkou obce Šivetice. 

 d/  Počet poslancov Obce Šivetice na nové volebné obdobie r. 2018-2022 
 e/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Šivetice na nové volebné obdobie r.    
2018-2022 
5. Diskusia 
6. Návrh na schválenie uznesenia 
7. Záver 

 
Zápisnica napísaná dňa 02.07.2018 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Šivetice dňa 29.06.2018 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ľudovít Sendrei, starosta obce. Privítal všetkých 
prítomných. 
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 
 
K bodu 2.  Schválenie XXII. programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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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. 126/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program XXII. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Šiveticiach. 
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
K bodu 3. Kontrola uznesení č.121,122,123,124,125 /03/2018 z dvadtsiatehoprvého  
obecného zastupiteľstva zo dňa 28.03.2018.  
 
Ľudovít Sendrei, starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva ( Príloha č. 3) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 127/06/2018 
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.:     
93,94,95,96,97/03/2018 z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.03.2018. 
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
K bodu 4 Návrh na schválenie 
 
 
Bod 4. a ) Návrh zmeny rozpočtu Obce Šiveticena rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 
2/2018  
 
Návrh predložil starosta obce. ( Príloha č. 4).    
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 128/06/2018 
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 2018 „ Rozpočtovým opatrením č. 
2/2018 podľa priloženého návrhu.  
 
 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 
 



 3

 Rozpočet 2018 1 zmena Rozpočet po I. zmene 2 zmena Rozpočet po II. zmene 

Bežné príjmy 153 000 0,00 153 000 +7532 
-32 

160 500 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FO - príjmové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRIJMY SPOLU 153 000 0,00 153 000 +7500  160 500 
 

 Rozpočet 
2018 

1 
zmena 

Rozpočet po 
I.zmene 

2 zmena Rozpočet po II. 
zmene 

Bežné výdavky 153 000 +2189 
-2189 

153 000 +12675,50 
-5175,50 

160 500 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FO - výdavkové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VÝDAVKY 
SPOLU 

153 000 0,00 153 000 +7500 160 500 

 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4. b ) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 
 
Kontrolórka Obce Šivetice Lýdia Fandáková oboznámila prítomných so svojim plánom 
kontrolnej činnosti na II. Polrok 2018 ( Príloha č. 5) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 129/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na II. polrok 2018.   
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4.c)  Záverečný účet Obce Šivetice za rok 2017 + Stanovisko k návrhu záverečného 
účtu za rok 2017 vypracovaného hlavnou kontrolórkou Obce Šivetice 
 
Lýdia Fandáková hlavná kontrolórka obce informovala prítomných o návrhu „Záverečného 
účtu Obce Šivetice za rok 2017“ (Príloha č. 6) a taktiež o stanovisku hlavnej kontrolórky 
k záverečnému účtu ( Príloha č. 7). 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 130/06/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade § 11 ods.4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

I. schvaľuje 
Záverečný účet Obce Šivetice za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
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II. schvaľuje  
Prebytok rozpočtu v sume 12,69  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu  12,69  EUR  
 
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume 26 099,72  EUR, navrhujeme použiť v prípade potreby 
na : 

- príjmovú finančnú operáciu   26 099,72 EUR  
 
 

III. berie na vedomie 
Stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 2017 vypracované hlavnou kontrolórkou Obce 
Šivetice 
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4.d)  Počet poslancov Obce Šivetice na nové volebné obdobie r. 2018-2022 

 
Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle § 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť 
pred voľbami podľa počtu obyvateľov obce poet poslancov na celé volebné obdobie r. 2018 – 
2022 . Obec Šivetice mala k 31.12.2017 386 obyvateľov, t.z. , že počet poslancov môže byť 
od 3 do 5. Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2018 – 2022 je 5 
poslancov.  

 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 131/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 11 ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  určuje počet poslancov Obce Šivetice 
v novom volebnom období  r.2018 – 2022 = 5 poslancov.    
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4.e)  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Šivetice na nové volebné 
obdobie r. 2018 - 2022 

 
Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle § 11 ods.4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť 
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu . 
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Šivetice na nové volebné obdobie 
rokov 2018 – 2022 = v rozsahu 1 tzn. v plnom rozsahu.  
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NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 132/06/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zákona číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  určuje výkon funkcie starostu Obce 
Šivetice v novom volebnom období r. 2018 -2022 v rozsahu 1, tzn. V plnom rozsahu.     
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
K bodu 5. Diskusia 

- starosta oboznámil  usporiadaním športového dňa,  varením guláša a večernej 
diskotéky. 

 
K bodu 6. Návrh na schválenie uznesenia  
Ľudovít Sendrei, starosta predložil návrhy uznesení, za ktoré poslanci hlasovali – číslo : 
126,127,128,129, 130, 131,132 /06/2018 
 
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 20.00 hod. 
 
 
 
 

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

 

Overovatelia : Jozef Samko                     ......................................... 

 

                        Miroslav Szamko              ..........................................   

 

 

 

 

  

Ľudovít Sendrei 

                                    starosta obce    

 

  

 

 

 

       

Údaje o hlasovaní jednotlivých poslancov na zasadnutí 
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Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach 
dňa 29.06.2018 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko poslanca OZ Uzn.  

č. 126 

Uzn. 

 Č127 

Uzn.  

č.128 

Uzn.  

č.129 

Uzn.  

č.130 

Uzn.  

č.131 

Uzn.  

č.132 

Uzn.  

č. 

Uzn.  

č. 

Uzn.  

 

Miroslav Szamko A A A A A A A    

Jozef Samko A A A A A A A    

Ladislav Sendrey A A A A A A A    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky :  

 

Uzn. č.  – uznesenie číslo 

 

A – hlasoval za 

 

P- hlasoval proti 

 

Z – zdržal sa hlasovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o účasti poslancov obecného zastupiteľstva 
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na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach 

 

 

Meno a priezvisko 

 poslanca OcZ 
Dátum zasadnutia 

29.06.2018 

účasť 

Dátum zasadnutia 

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

účasť 

Dátum zasadnutia 

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

účasť 

Miroslav Szamko Áno   

Jozef Samko Áno   

Ladislav Sendrey Áno   

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky :  

 

Áno : zúčastnil sa na zasadnutí 

 

Nie : nezúčastnil sa na zasadnutí 


