
Zápisnica  
z  XVI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šivetice,  

konaného dňa 27.03.2014     
___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní:          Ľudovít Sendrei, starosta obce 

                           Poslanci : Ján Deme 

          Ľudovít Samko 

          Jaroslav Milo 

          František Husár 

          Ladislav Sendrei                          

Neprítomní:      ..................................................................................................... 

 Ďalší prítomní: Katarína Majorošová, hlavný kontrolór obce  

                            Bc.Eleonóra Kelemenová, zam. obce 

Verejnosť:         ..................................................                             

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Informácia o plnení uznesení č.86,87,88,89,90/03/2014 
4. Návrh na schválenie: 

a) Plat starostu od 01.03.2014 podľa zákona č.253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových  pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
nehorších zmien a doplnkov. 

5. Oboznámenie : 
a) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prevedenej hlavnou 

kontrolorkou obce Šivetice 
b) Monitoring – správa programového rozpočtu obce za rok 2013 

k 31.12.2013. 

6.        Diskusia 

7.       Návrh na schválenie uznesenia 

      8.        Záver 

Zápisnica napísaná dňa 31.03.2014 z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach konaného 
dňa 27.03.2014 o17,00 hod. 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia Rokovanie  obecného zastupiteľstva  otvoril Ľudovít Sendrei, 
starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 
a OZ je uznášania schopné. 

K bodu 2. Schválenie programu XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Ľudovít Sendrei, starosta obce prečítal návrh na program rokovania obecného zastupiteľstva  Návrh 
poslancov na doplnenie bodov do programu rokovania nebol žiadny. 

 



NÁVRH  UZNESENIA :  Uznesenie č. 91/03/2014 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice schvaľuje program XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Šiveticiach. 

 

Hlasovanie:                     za:    počet 5 (Ján Deme, Ladislav Sendrej,František Husár, Ľudovít Samko, Jaroslav Milo)         

                                         proti :  0         

                                         zdržal sa: 0      

1. K bodu  3. Kontrola uznesení  č. 86,87,88,89,90/ 03/2014 z obecného zastupiteľstva zo dňa 
09.12.2013 

Ľudovít Sendrei, starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho obecného 
zastupiteľstva  

 

NÁVRH  UZNESENIA :  Uznesenie č. 92/03/2014 

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  uznesenie č.  
86,87,88,89,90/12/2013 

 z  XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2013. 

Hlasovanie:                     za:    počet 5 (Ján Deme, Ladislav Sendrej,František Husár, Ľudovít Samko, Jaroslav Milo)         

                                         proti :  0         

                                         zdržal sa: 0      

K bodom 4.   Návrh  na schválenie 

a) BOD 4  : Plat starostu od 01.03.2014 podľa zákona č.253/1994 Z.z. o 
právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení nehorších zmien a doplnkov. 

Starosta obce Ľudovít Sendrei, oznámil, že je potrebné previesť úpravu platu starostu obce raz ročne. 
Plat starostu sa upravuje od 01.03.2014 podľa zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zmení nehorších zmien a doplniv a navyšuje sa o 50% ( 
Príloha č.3) 

NÁVRH  UZNESENIA :  Uznesenie č.93/03/2014  

Obecné zastupitelstvo Obce Šivetice prerokovalo plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zmení 
nehorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
v znení nehorších predpisov  

 

 



I.  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 01.01.2014 

II. berie na vedomie 

plat starostu, v súlade s ods.3 §4 zák.č.253/1994 Z.z. v znení nehorších predpisov podľa § 3 ods.1. 
citovaného zákona, a to v sume 1.228 Eur mesačne s účinnosťou  od 01.01.2014 

Hlasovanie:                     za:    počet 5 (Ján Deme, Ladislav Sendrej,František Husár, Ľudovít Samko, Jaroslav Milo)         

                                         proti :  0         

                                         zdržal sa: 0      

K bodom 5.   Návrh  na schválenie: 

BOD 5  a)  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prevedenej hlavnou kontrolorkou 
obce Šivetice 

Hlavná  kontrolórka p. Katarína Majorošová predložila správu o výsledku kontroly prevedenej za II. 
Polrok 2013 (príloha č.4). Neboli ziskné žiadne nedostatky.  

NÁVRH  UZNESENIA :  Uznesenie č. 94/03/2014 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 11 ods. 4  zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení nehorších predpisov berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej 
kontroly zo dňa 15.01.2014, ktorú previedla kontrolórka obce Šivetice za II. polrok 2013. 

 

Hlasovanie:                     za:    počet 5 (Ján Deme, Ladislav Sendrej,František Husár, Ľudovít Samko, Jaroslav Milo)         

                                         proti :  0         

                                         zdržal sa: 0      

BOD 5  b) Monitoring – správa programového rozpočtu obce za rok 2013 k 31.12.2013. 

Ľudovít Sendrei , starosta obce predložil poslancom vypracovaný „ Monitoring – správu 
programového rozpočtu obce Šivetice za rok 2013 k 31.12.2013 / Príloha č. 5/ 

   

NÁVRH  UZNESENIA :  Uznesenie č. 95/03/2014 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice  podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlech verejnej správy 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlech územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov  schvaľuje  Monitoring – správu programového rozpočtu 
obce Šivetice za rok 2013 k 31.12.2013.  



Hlasovanie:                     za:    počet 5 (Ján Deme, Ladislav Sendrej,František Husár, Ľudovít Samko, Jaroslav Milo)         

                                         proti :  0         

                                         zdržal sa: 0      

 

 K bodu 5. Diskusia 

Ľudovít Sendrei – oboznámil prítomných s pracovnou náplňou organizátora aktivačnej činnosti obce. 

K bodu  6. Návrh na schválenie uznesenia 

Starosta predložil návrhy uznesení, za ktoré poslanci hlasovali – číslo : 91,92,93,94,95/03/2014 

K bodu  7. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,30 hod. 

 

 

Zapísala: Bc. Eleonóra Kelemenová       ..................................................... 

 

 

Overovatelia:  

 

František Husár            ........................................ 

 

Ladislav Sendrej            ........................................ 

 

 

 

                                                       

        Ľudovít  Sendrei 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 



 

Údaje o hlasovaní jednotlivých poslancov na zasadnutí 

Obecného zastupitelstva v Šiveticiach 

dňa 27.03.2014 

 

 

 

Meno  
a priezvisko 
Poslanca OZ  

 

Uzn. 
číslo 
91 

Uzn. 
číslo 
92 

Uzn. 
číslo 
93 

Uzn. 
Číslo 
94 

Uzn. 
Číslo 
95 

Uzn. 
Číslo 
 

Uzn. 
Číslo 
 

Uzn. 
Číslo 
 

Uzn. 
Číslo 
 

Uzn. 
Číslo 
 

Uzn. 
číslo 

František 
Husár 

A A A A A       

Jaroslav 
Milo 

A A A A A       

Ján 
Deme 

A A A A A       

Ľudovít  
Samko 

A A A A A       

Ladislav 
Sendrej 

A A A A A       

 

 

Vysvetlivky : 

 

Uzn. číslo – uznesenie číslo 

A – hlasoval za 

P- hlasoval proti 

Z – zdržal sa hlasovania 

 

 

 

 

 



Údaje o účasti poslancov obecného zastupitelstva 

na zasadnutiach Obecného zastupitelstva v Šiveticiach 

 

Meno a priezvisko 
poslanca OcZ 

Dátum zasadnutia 
27.03.2014 
Účast 

Dátum zasadnutia 
……………….. 
účasť 

Dátum zasadnutia 
………………… 
účasť 

Dátum zasadnutia 
…………… 
účasť 

Jaroslav 
Milo 

*Áno    

František 
Husár 

Áno    

Ľudevít  
Samko 

Áno    

Ján 
Deme 

Áno    

Ladislav 
Sendrey 

Áno    

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky : * 

Áno – zúčastnil sa na zasadnutí 

Nie – nezúčastnil sa na zasadnutí 

 

 

 

 


