
Uznesenia č. 98/06/2017 

        z XVIII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.06.2017 

 

K bodu 2. Schválenie XVIII. Programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  

schvaľuje  

program XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach. 

    

      Ľudovít    S e n d r e i 
          starosta obce 
V Šiveticiach  04.07.2017 

z XVIII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.06.2017 

Uznesenia č. 99/06/2017 

 

K bodu 3 . Kontrola uznesení č. 93,94,95,96,97/03/2017 zo sedemnásteho obecného   
zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017. 

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. 93,94,95,96,97/03/2017 z XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 30.03.2017. 

 

  

       Ľudovít   S e n d r e i 
          starosta obce 
V Šiveticiach 04.07.2017 

 



Uznesenia č. 100/06/2017 

z  XVIII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.06.2017 

 

K bodu 4  a/Návrh zmeny rozpočtu Obce Šivetice na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 
2/2017  

 

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 2017 „ Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 podľa priloženého 
návrhu. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 
 
 Rozpočet 2017 1 zmena Rozpočet po I. zmene 2 zmena Rozpočet po II. zmene 

Bežné príjmy 132 100 +700 132 800 0,00 132 800 
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 132 100 +700 132 800 132 800 132 800 
 
 Rozpočet 2017 1 zmena Rozpočet po I.zmene 2 zmena Rozpočet po II. zmene 

Bežné výdavky 132 100 +700 132 800 +3968 
-3968 

132 800 

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 132 100 +700 132 800 132 800 132 800 
 
 

 

 

 

V Šiveticiach 04.07.2017    Ľudovít  S e n d r e i 

       starosta obce 



Uznesenia č. 101/06/2017 
z  XVIII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.06.2017 
 

K bodu 4  b/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice  

schvaľuje  

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 2017.   

 
 
V Šiveticiach 04.07.2017    Ľudovít  S e n d r e i 

       starosta obce 

 
 
 
Uznesenia č. 102/06/2017 

z  XVIII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 
zo dňa 30.06.2017 

 

K bodu 4 c/  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o   poskytovaní opatrovateľskej 
služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu   
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

 schvaľuje  

„Všeobecne záväzné nariadenie obce Šivetice o poskytovaní opatrovateľskej služby 
a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu “. 

 
 

V Šiveticiach 04.07.2017    Ľudovít  S e n d r e i 

       starosta obce 

 



Uznesenia č. 103/06/2017 
z  XVIII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.06.2017 
 
K bodu 4 d/  Záverečný účet Obce Šivetice za rok 2016 + Stanovisko k návrhu 
záverečného účtu za rok 2016 vypracovaného hlavnou kontrolórkou Obce Šivetice 

 

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 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

II. schvaľuje  
Prebytok rozpočtu v sume 9 837,42  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  9 837,42  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 24 472,03  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu   24 472,03 EUR  
 

Výška finančných operácií pozostáva zo súčtu stavu  bežných účtov a pokladne 26 277,12 
EUR a z tejto sumy sa vylučuje stav účtu soc. fondu  vo výške 190,09 EUR, výška tvorby 
rezervného fondu vo výške 984 EUR a výška tvorby rezervného fondu z roku 2015 vo výške 
603 EUR. 

 

III. berie na vedomie 
Stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 2016 vypracované hlavnou kontrolórkou Obce 
Šivetice 

 

V Šiveticiach 04.07.2017    Ľudovít  S e n d r e i 

       starosta obce 

 


