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Zápisnica  
z IX.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šivetice,  

konaného dňa 30.10. 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 IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola uznesení č. 47,48,49,50/09/2015 z ôsmeho rokovania obecného 

zastupiteľstva zo dňa 30.09.2015.  
4. Návrh na schválenie :  

a) Návrh na schválenie spracovania PHSR   
b) Voľba hlavného kontrolóra – prevzatie funkcie od 1.11.2015 

5. Oboznámenie :  
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v 
Šiveticiach  

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

 
Zápisnica napísaná dňa 02.11.2015 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Šivetice dňa 30.10.2015 
 
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. 
 
K bodu 2.  Schválenie IX. 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. 51/10/2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program IX. 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. 47,48,49,50/09/2015 z ôsmeho obecného zastupiteľstva zo 
dňa 30.09.2015.  
 
Ľudovít Sendrei, starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva ( Príloha č. 3) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 52/10/2015 
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.:     
47,48,49,50/09/2015 z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.09.2015. 
 
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 na schválenie spracovania PHSR  
 
Návrh predložil starosta obce. ( Príloha č. 4) PHSR obce Šivetice je základným a kľúčovým 
dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb 
občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov. V území formuluje svoju 
predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva 
na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR je výsledkom 
strategického plánovania.   
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 53/10/2015 
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Šivetice, ktoré bude spracované podľa Zákona NR SR                        
č. 309/2014 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja. Prípravou a spracovaním poveruje Regionálnu 
rozvojovú agentúru Rožňavu podľa ponuky z 15.4.2015 vypracovanej podľa odporúčanej 
metodiky                           do 31.12.2015. 

2. Obecné zastupiteľstvo iniciovaním spracovania PHSR poveruje zostavenému riadiacemu 
tímu obce Šivetice pre spracovanie PHSR v zložení : Ľudovít Sendrei, Bc. Eleonóra 
Kelemenová, ďalej spolupracovať s RRA Rožňava počas celého procesu spracovania 
PHSR. 
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Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4. b ) Voľba hlavného kontrolóra – prevzatie funkcie od 1.11.2015 
 
Poslanci previedli voľbu hlavného kontrolóra obce Šivetice, ktorý prevezme funkciu od 
1.11.2015. Dňa 31.08.2015 obecné zastupiteľstvo vyhlásilo výberové konanie voľby hlavného 
kontrolóra obce na deň 30.10.2015. Obci bola doručená len jedna prihláška do výberového 
konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Šivetice. Poslanci zvolili za Hlavného 
kontrolóra obce Šivetice p. Lýdiu Fandákovú. (Príloha č. 5)  
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 54/10/2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 18a odsek 5 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov volí za hlavného kontrolóra obce Šivetice p. Lýdiu 
Fandákovú – prevzatie funkcie od 1.11.2015 s 7,5 hodinovým úväzkom týždenne. 
 
Hlasovanie:                     za:                                        3 ( Jozef Samko, Miroslav Szamko, Ladislav Sendrey)         

                                         proti :                                    0         
                                         zdržal sa:                               0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
K bod 5 Oboznámenie  
 
Bod 5.  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Šiveticiach  
 
Starosta obce informoval prítomných o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/ky 
Materskej školy V Šiveticiach dňa 30.09.2015 . Do 26.10.2015 sme obdržali prihlášku od 
jedného uchádzača. Na základe výberového konania starosta obce vymenoval do funkcie 
riaditeľky Materskej školy v Šiveticiach Bc. Zdenku Kiselovú ( Príloha č. 6) 
 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 55/10/2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie vymenovanie p. Bc. Zdenky 
Kiselovej dňa 29.10.2015 do funkcie riaditeľky Materskej školy v Šiveticiach, ktorému 
predchádzalo výberové konanie v mesiaci október 2015. 
 
 
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 obce oboznámil poslancov o usporiadaní kultúrneho podujatia v mesiaci 
november  pre seniorov obce od 60 veku . 

- poďakoval sa Kataríne Majorošovej za jej prevedenú prácu.  
-  

K bodu 7. Návrh na schválenie uznesenia  
Ľudovít Sendrei, starosta predložil návrhy uznesení, za ktoré poslanci hlasovali – číslo : 
51,52,53,54,55/10/2015 
 
 
 
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 19.00 hod. 
 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

       Ľudovít Sendrei 

       starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5

 

Údaje o hlasovaní jednotlivých poslancov na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach 

dňa 30.10.2015 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko poslanca OZ Uzn.  

č. 51 

Uzn. 

 č.52 

Uzn.  

č.53 

Uzn.  

č.54 

Uzn.  

č.55 

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 

30.10.2015 

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 


