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Zápisnica  
z III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šivetice,  

konaného dňa 15.03. 2015.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:         Ľudovít Sendrei, starosta obce 
 Poslanci : 
                           Jozef Samko 
 Miroslav Szamko 
 Ladislav Sendrey   
                            
Neprítomní:      -- 
                           
Ďalší prítomní: Katarína Majorošová, hlavný kontrolór obce  
                           Bc. Eleonóra Kelemenová, zam. obce 
 
Verejnosť:        -- 
 

PROGRAM : 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola uznesení č. 9,10,11,12,13,14/12/2014 z tretieho rokovania obecného 

zastupiteľstva zo dňa 29.12.2014.  
4. Návrh na schválenie :  

a) Zástupca starostu – poverenie starostom na zastupovanie  . 
b) Zmena „ Rozpočtu obce Šivetice na rok 2015 Rozpočtovým 

opatrením č. 1/2015 
c) Používanie vlastného osobného automobilu starostu a zamestnancom 

obce na služobné cesty 
d) Plat starostu od 01.01.2015 podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

5. Oboznámenie : 
      Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prevedenej 
hlavnou  kontrolórkou obce Šivetice 

6. Diskusia 
7. Návrh na schválenie uznesenia 
8. Záver 

 
Zápisnica napísaná dňa 17.03.2015 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Šivetice dňa 15.03.2015 
 
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. 
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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. 15/03/2015 
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:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
K bodu 3. Kontrola uznesení č. 9,10,11,12,13,14/12/2014 z druhého obecného 
zastupiteľstva zo dňa 29.12.2014.  
Ľudovít Sendrei, starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva ( Príloha č. 3) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 16/03/2015 
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. 
9,10,11,12,13,14/12/2014 z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.12.2014. 
 
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)  Zástupca starostu – poverenie starostom na zastupovanie     
Ľudovít Sendrei , starosta obce  poveril zastupovaním starostu obce Šivetice p. Miroslava 
Szamka  ( Príloha č.4) , poslanci vzali na vedomie. 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 17/03/2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice berie na vedomie informáciu starostu obce, že poverený 
zastupovaním starostu  bude poslanec Miroslav Szamko. 
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
K bod 4 b) Zmena „Rozpočtu obce Šivetice na rok 2015 „ Rozpočtovým opatrením č. 
1/2015. 
Starosta obce Ľudovít Sendrei, predložil návrh na zmenu „ Rozpočtu obce Šivetice na rok 
2015 , rozpočtovým opatrením č. 1/2015 ( Príloha č. 5)   
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  NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 18/03/2015 
 
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 2015 „ Rozpočtovým 
opatrením č. 1/2015 podľa priloženého návrhu   
 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 
 Rozpočet 

2015 
1. zmena 

Bežné príjmy 127 800 +700 
 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné operácie – 
príjmové 

0,00 0,00 

PRÍJMY SPOLU 127 800 128 500 

 
 Rozpočet 

2015 
1. zmena 

Bežné výdavky 127 800 +7175 
-6475 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 
Finančné operácie- 
Výdavkové 

0,00 0,00 

VÝDAVKY SPOLU 127 800 128 500 

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

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
K bod 4 c) Používanie vlastného osobného automobilu starostu a zamestnancom obce na 
služobné cesty 
Starosta podal návrh na používanie vlastného osobného automobilu na služobné cesty starostu 
obce Ľudovíta Sendrea a zamestnancom obce Eleonóre Kelemenovej a Zdenke Kiselovej na 
služobné cesty ( Príloha č. 6), poslanci návrh schválili 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 19/03/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice schvaľuje používanie vlastného osobného automobilu 
starostu obce Ľudovíta Sendrea a zamestnancom obce Eleonóre Kelemenovej a Zdenke 
Kiselovej na služobné cesty. 
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
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K bod 4 d) Plat starostu od 01.01.2015 podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 
Starosta obce Ľudovít Sendrei, oznámil, že je potrebné previesť úpravu platu starostu obce raz 
ročne. Plat starostu sa upravuje od 01.01.2015 podľa zákona č. 253/1994 o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zmení nehorších zmien a doplnkov 
a navrhuje navýšenie  o 50% ( Príloha č.7) 
 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 20/03/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice  v súlade s §11 ods. 4 písm. i)  zákona č.369/1990Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

I. 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. 
 

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 01.01.2015 
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
K bodu 5 : Oboznámenie 
a) Bod 5.  a)  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prevedenej hlavnou 
kontrolórkou obce Šivetice 
Hlavná kontrolórka obce Šivetice, Katarína Majorošová predložila správu o výsledku 
následnej finančnej kontroly za druhý polrok 2014. ( Príloha č. 8) Poslanci vzali na vedomie 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 21/03/2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie správu o výsledku 
následnej finančnej kontroly zo dňa 02.03.2015, ktorú previedla kontrolórka obce Šivetice za 
II. polrok 2014 
  
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
K bodu 6. Diskusia 
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- starosta oboznámil poslancov o uzatvorením zmlúv na aktivačné práce a menšie 
obecné služby obce Šivetice na 6 mesiacov . 

 
K bodu 7. Návrh na schválenie uznesenia  
Ľudovít Sendrei, starosta predložil návrhy uznesení, za ktoré poslanci hlasovali – číslo : 
15,16,17,18,19,20,21/03/2015 
 
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 20.00 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 15.03.2015 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko poslanca OZ Uzn.  

č. 15 

Uzn. 

 č.16 

Uzn.  

č.17 

Uzn.  

č.18 

Uzn.  

č.19 

Uzn.  

č.20 

Uzn.  

č.21 

Uzn.  

Č. 

Uzn.  

 

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 
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Údaje o účasti poslancov obecného zastupiteľstva 

 

na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach 

 

 

Meno a priezvisko 

 poslanca OcZ 
Dátum zasadnutia 

15.03.2015 

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 


