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Zápisnica  
z XIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šivetice,  

konaného dňa 31.05. 2016.    
___________________________________________________________________________ 

 

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 XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola uznesení č. 67,68,69,70,/03/2016 z dvanásteho rokovania obecného 

zastupiteľstva zo dňa 30.03.2016.  
4. Návrh na schválenie :  

a/ Verejné obstarávanie na Rekonštrukciu kultúrneho domu s obecným 
úradom Šivetice 
b/ Úprava poskytovania stravných lístkov od 01.06.2016 pre 
zamestnancov obce  

5.  Rôzne 
 

6. Návrh na schválenie uznesenia 
7. Záver 

 
Zápisnica napísaná dňa 06.06.2016 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Šivetice dňa 31.05.2016 
 
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 XIII. 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. 
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NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 71/05/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program XIII. 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.67,68,69,70/03/2016 z dvanásteho obecného 
zastupiteľstva zo dňa 30.03.2016.  
 
Ľudovít Sendrei, starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva ( Príloha č. 3) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 72/05/2016 
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.:     
67,68,69,70/03/2016 z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.03.2016. 
 
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/ Verejné obstarávanie na Rekonštrukciu kultúrneho domu s obecným úradom 
Šivetice   
 

- starosta oboznámil poslancov s verejným obstarávaním na Rekonštrukciu kultúrneho 
domu s obecným úradom Šivetice .  ( Príloha č. 4).    

 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 73/05/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice schvaľuje verejné obstarávanie na Rekonštrukciu 
kultúrneho domu s obecným úradom Šivetice a schvaľuje podpísanie zmluvy o dielo č. OPL-
S-0516 pre OPL s.r.o. Košice.  
 
 
 
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
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Bod 4.  b/ Úprava poskytovania stravných lístkov od 01.06.2016 pre zamestnancov obce  
Starosta obce Ľudovít Sendrei, obeznámil přítomných s návrhom na zvýšenie hodnoty 
stravných lístkov na 3,50 Eur  ( Príloha č. 5) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 74/05/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s Opatrením Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z.z. o sumách stravného a v súlade 
so zákonom č. 311/2001 Z.z. zákonníkom práce schvaľuje pre zamestnancov a starostu obce 
poskytovanie stravných lístkov vo výške 3,50 Eur na jeden odpracovaný deň a aj  počas 
dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci. 
 Príspevok zamestnávateľa na jeden stravný lístok je  vo výške 2,31 zo sumy 4,20.   
   
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
K bodu  5.   Rôzne 
Starosta obce oboznámil poslancov so zmluvou Natur- Pack, a.s. Bratislava podľa zákona 
o odpadoch obec musí mať uzatvorenú zmluvu za separovaný odpad s firmou, ktorá je 
autorizovaná na organizáciu zodpovednosti výrobcov Ministerstvom životného prostredia SR.  
( príloha č. 6)  
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 75/05/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice schvaľuje podpísanie zmluvy s Natur- Pack, a.s. 
Bratislava uzatvorenej podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
K bodu 6. Návrh na schválenie uznesenia  
Ľudovít Sendrei, starosta predložil návrhy uznesení, za ktoré poslanci hlasovali – číslo : 
71,72,73,74, 75 /05/2016 
K bodu 8 Záver 
Na záver sa pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.00 hod. 
 

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

 

Overovatelia : Ladislav Sendrey              ......................................... 

 

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

Ľudovít Sendrei 

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

dňa 31.05.2016 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko poslanca OZ Uzn.  

č. 71 

Uzn. 

 č.72 

Uzn.  

č.73 

Uzn.  

č.74 

Uzn.  

č.75 

Uzn.  

č. 

Uzn.  

č. 

Uzn.  

č. 

Uzn.  

č. 

Uzn.  

 

Miroslav Szamko A A A A A      

Jozef Samko A A A A A      

Ladislav Sendrey 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 

31.05.2016 

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 


