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Zápisnica  
z I.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šivetice,  

konaného dňa 01.12. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:         Ľudovít Sendrei, starosta obce 

                           Poslanci :  

                           Novozvolení :  

 Viktor Deme 

 Zlatica Samková 

 Janette Samková 

 Jaroslav Milo 

 Ondrej Kováčik   

                            

Neprítomní:      --                           

Ďalší prítomní: Jozef Galic, predseda okrskovej volebnej komisie pre komunálne voľby 2018 

                           Lýdia Fandáková, hlavný kontrolór obce  

                           Bc. Eleonóra Kelemenová, zam. obce 

Verejnosť:        -- 

 PROGRAM : 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.  
3. Oznámenie o výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  
6. Vystúpenie starostu. 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľby ich predsedov a členov. 
9. Určenie platu starostu obce 
10. Diskusia 
11. Záver 

 
Zápisnica napísaná dňa 03.12.2018 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Šivetice dňa 01.12.2018 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Na začiatok rokovania sa pustila „ Hymna Slovenskej republiky“ a starosta Ľudovít Sendrei 
privítal prítomných na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta 
konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  päť  a OZ je uznášania schopné. 
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K bodu 3.  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva. 
Starosta oslovil predsedu Miestnej volebnej komisie v Šiveticiach, aby oboznámil prítomných 
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Šivetice dňa 10.11.2018 . Predseda Jozef 
Galic  prečítal výsledky volieb ( príloha č. 2). 
 
K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 
Novozvolený starosta Ľudovít Sendrei prečítal sľub a po prečítaní ho podpísal .( Príloha č. 3) 
Hlavná kontrolórka obce Šivetice Lýdia Fandáková odovzdala insígnie novozvolenému 
starostovi. 
 
K bodu 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.   
Novozvolený starosta prečítal sľub pre novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva 
Obce Šivetice, ktorými sú : Viktor Deme, Zlatica Samková, Janette Samková, Jaroslav Milo, 
Ondrej Kováčik. ( Príloha č.4) 
 
K bodu 6. Vystúpenie starostu. 
Novozvolený starosta vystúpil s príhovorom 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Viktor Deme, Ondrej Kováčik 

Zapisovateľka:               Bc. Eleonóra Kelemenová 
 
Hlasovanie:                     za:                                        5 ( V. Deme, Z.Samková,J.Samková,J.Milo,O.Kováčik)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 1/12/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice  berie na vedomie výsledky „ Volieb do orgánov 
samosprávy obcí „ konaných dňa 10.11.2018 v obci Šivetice. 
     Hlasovanie:                     za:                                         5(V. Deme, Z.Samková,J.Samková,J.Milo,O.Kováčik 
)         
                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   
       
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 2/12/2018 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Šivetice konštatuje, že novozvolený starosta obce Šivetice 
Ľudovít Sendrei zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
Hlasovanie:                     za:                                         5(V. Deme, Z.Samková,J.Samková,J.Milo,O.Kováčik )         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   
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NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 3/12/2018 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Šivetice konštatuje, že zvolení poslanci zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Šiveticiach v Šiveticiach : Viktor Deme, 
Zlatica Samková, Janette Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik.  
Hlasovanie:                     za:                                         5(V. Deme, Z.Samková,J.Samková,J.Milo,O.Kováčik )         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   
 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 4/12/2018 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Šivetice berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu. 
Hlasovanie:                     za:                                         5(V. Deme, Z.Samková,J.Samková,J.Milo,O.Kováčik )         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   
 
K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
Starosta prečítal návrh programu ustanovujúceho zasadnutia ( Príloha č. 5). 
Návrhy poslancov : žiadne 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 5/12/2018 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice. 
Hlasovanie:                     za:                                         5(V. Deme, Z.Samková,J.Samková,J.Milo,O.Kováčik )         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   
 
K bodu 8. Zriadenie komisie, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedu a členov. 
Starosta navrhol zriadenie týchto komisií (Príloha č. 6) : 

- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Šivetice  
- komisia na ochranu verejného poriadku 
- komisiu na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Šivetice 

ktoré budú plniť úlohy podľa potreby celé volebné obdobie. 
 
Po zriadení komisií prebiehala voľby predsedov a členov komisii. 

- v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Šivetice  
a) predseda : Viktor Deme 
b) členovia : Zlatica Samková, Janette Samkova, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik 
- komisia na ochranu verejného poriadku  
a) predseda : Viktor Deme 
b) členovia : Zlatica Samková, Janette Samkov, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik 
- komisia na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Šivetice 
a) predseda : Viktor Deme 
b) členovia : Zlatica Samková, Janette Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik   
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NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 6/12/2018 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Šivetice I. zriaďuje tieto komisie : komisiu na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Šivetice, komisiu na ochranu 
verejného poriadku, komisiu na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Šivetice. 
II. volí  

a) v komisiu  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 
Šivetice  

- predseda : Viktor Deme 
- členovia : Zlatica Samková, Janette Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik 
b)     v komisiu  na ochranu verejného poriadku  

- predseda : Viktor Deme 
- členovia : Zlatica Samková, Janette Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik 
c) v komisiu  na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Šivetice  
- predseda : Viktor Deme 
- členovia : Zlatica Samková, Janette Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik 

 
III. určuje náplň ich práce 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Šivetice : 

- podľa vypracovaného všeobecne záväzného nariadenia, 
Komisia na ochranu verejného poriadku :  

- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku, 
- spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu, 
- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov, 
- podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných 

priestranstvách obce a verejne prístupných miestach 
Komisia na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Šivetice 
 podľa vypracovaného vnútorného predpisu 
Hlasovanie:                     za:                                         5(V. Deme, Z.Samková,J.Samková,J.Milo,O.Kováčik          

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   
 
K bodu 9. Určenie platu starostu obce 
V súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov určuje plat starostovi obce Šivetice, Ľudovít Sendrei  
v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:  
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 vo výške 954 a násobku 
(podľa § 4 ods. 1) 1,65 . A v   súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 50 % 
mesačne v celkovej  výške 2363.- Eur s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od  
01.12.2018 ( Príloha č. 7)  
 
NÁVRH  UZNESENIA :  Uznesenie č.7 /12/2018  
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice  v súlade s §11 ods. 4 písm. i)  zákona č.369/1990Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  určuje plat starostovi obce Šivetice 
Ľudovítovi Sendreiovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
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II.  schvaľuje  

starostovi obce Šivetice v súlade s ods.2 § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení nehorších predpisov zvýšený 
plat o 50% mesačne s účinnosťou od 01.12.2018 v celkovej výške 2363.- Eur  
Hlasovanie:                     za:                                         5(V. Deme, Z.Samková,J.Samková,J.Milo,O.Kováčik )         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   
 
K bodu 10. Diskusia 

c) starosta podal návrh na konanie ďalšieho obecného zastupiteľstva. Poslanci sa dohodli 
na dátum 08.12.2018 o 16,00 hod. 

d) novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva predložili žiadosť na vzdanie sa 
odmeny poslanca a člena komisie čestným vyhlásením do zápisnice obecného 
zastupiteľstva. 

Čestné vyhlásenie 
Viktor Deme, Zlatica Samková, Janette Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik, poslanci 
Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice čestne vyhlasujeme, že sa vzdávame odmeny poslanca 
a člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce od 
zloženia sľubu až do konca volebného obdobia za výkon verejnej funkcie z osobných 
dôvodov. ( Príloha č. 8) 
 
 
NÁVRH  UZNESENIA :  Uznesenie č.8 /12/2018  
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice 
berie na vedomie  
žiadosť o vzdanie sa odmeny novozvolených poslancov Viktor Deme, Zlatica Samková, 
Janette Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik s tým, že poslanci sa vzdajú odmenyaž do 
konca volebného obdobia  čestným vyhlásením do zápisnice obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:                     za:                                         5(V. Deme, Z.Samková,J.Samková,J.Milo,O.Kováčik )         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   
 
K bodu 11. Záver  
Starosta Ľudovít Sendrei poďakoval prítomným poslancom, hlavnej kontrolórke za účasť na 
obecnom zastupiteľstve a ukončil rokovanie. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo 
ukončené o 20,00 hod. 
 
 

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

Overovatelia : Viktor Deme                     ........................................ 

           Ondrej Kováčik                 .......................................... 

 

 

 

       Ľudovít Sendrei 

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

dňa 01.12.2018 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko poslanca OZ Uzn.  

č. 1 

Uzn. 

 č. 2 

Uzn.  

č.3 

Uzn.  

č.4 

Uzn.  

č.5 

Uzn.  

č.6 

Uzn.  

č.7 

Uzn.  

Č.8 

Uzn.  

 

Uzn.  

 

Viktor Deme A A A A A A A A   

Zlatica Samková A A A A A A A A   

Janette Samková A A A A A A A A   

Jaroslav Milo A A A A A A A A   

Ondrej Kováčik A 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 

01.12.2018 

účasť 

Dátum zasadnutia 

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

účasť 

Dátum zasadnutia 

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

účasť 

Viktor Deme Áno   

Zlatica Samková Áno   

Janette Samková Áno   

Jaroslav Milo Áno   

Ondrej Kováčik Áno   

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky :  

 

Áno : zúčastnil sa na zasadnutí 

 

Nie : nezúčastnil sa na zasadnutí 


