
z IX. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.10.2015 

 

Uznesenia č. 51/10/2015 

K bodu 2. Schválenie IX. 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 IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach. 

    

      Ľudovít    S e n d r e i 

          starosta obce 

V Šiveticiach  02.11.2015 

 Uznesenia č. 52/10/2015 

z IX. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.10.2015 

K bodu 3 . Kontrola uznesení č. 47,48,49,50 /09/2015 z  ôsmeho obecného zastupiteľstva 
zo dňa 30.09.2015. 

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. 

 

 
  

       Ľudovít   S e n d r e i 

          starosta obce 

V Šiveticiach 02.11.2015 



 

Uznesenia č. 53/10/2015 

z IX. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.10.2015 

K bodu 4  a) Návrh na schválenie spracovania PHSR  

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. 

  
 

V Šiveticiach 02.11.2015    Ľudovít  S e n d r e i 

       starosta obce 

Uznesenia č. 54/10/2015 

z IX. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.10.2015 

K bodu 4  b) Voľba hlavného kontrolóra – prevzatie funkcie od 1.11.2015 

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. 
 

 
V Šiveticiach 02.11.2015    Ľudovít  S e n d r e i 

       starosta obce 

 



Uznesenia č. 55/10/2015 

z  IX. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.10.2015 

 K bodu 5 .   Výberové  konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v 
Šiveticiach  

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. 

 

 

V Šiveticiach 02.11.2015    Ľudovít  S e n d r e i 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia č. 53/10/2015 

z IX. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 30.10.2015 

K bodu 4  a) Návrh na schválenie spracovania PHSR  

3. 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. 

4. 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. 

  
 

V Šiveticiach 02.11.2015    Ľudovít  S e n d r e i 

       starosta obce 

 


