
Uznesenia č. 90/03/2021 

        z XIV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 13.03.2021 

 

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

    

      Ľudevít    S e n d r e i 
          starosta obce 
V Šiveticiach  15.03.2021 

z XIV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 13.03.20201 

Uznesenia č. 91/03/2021 

 

K bodu 3 . Kontrola uznesení č. 84,85,86,87,88,89/12/2020 z trinásteho  rokovania    
obecného zastupiteľstva zo dňa 08.12.2020. 

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. 84,85,86,87,88,89/12/2020 z XIII. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva konaného dňa 08.12.2020. 

 

  

       Ľudevít   S e n d r e i 
          starosta obce 
V Šiveticiach 15.03.2021 

 



 
 

Uznesenia č. 92/03/2021 
z  XIV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 13.03.2021 
 

K bodu 4  a) Kúpa pozemku – pod budovou par.č. 41/2  

Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice  

schvaľuje 

a)  schvaľuje odkúpenie pozemku v k.ú Šivetice  parcely č. 41/2 registra „C“ zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 146 m2 v podiele 1/1 v celosti za cenu 2,44eur/m2, 
celkom 355,00 Eur , ktorá bola stanovená na základe  znaleckého posudku č. 63/2020 
vyhotoviteľa Ing. Ondreja Kvetku , Kúpeľná 1236/78 Revúca , IČO : 37542184, 
evidenčné číslo 911957 zo dňa 31.07.2020. Zapísané na LV č. 158 od vlastníka 
Evanjelická cirkev a.v. Šivetice.  

         

b) schvaľuje návrh kúpnej zmluvy  na  pozemok v k.ú. Šivetice   parcely č. 41/2 registra 
„C“ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2  podľa znaleckého posudku č. 
63/2020 vyhotoviteľa Ing. Ondreja Kvetku , Kúpeľná 1236/78 Revúca , IČO : 
37542184, evidenčné číslo 911957 znalca v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné 
stavby a odhad hodnoty nehnuteľností zo dňa 31.07.2020 . Zapísané na LV č. 158 od 
vlastníka Evanjelická cirkev a.v. Šivetice v podiele 1/1 celosti. Poplatok za návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce 
 

 

 
V Šiveticiach 15.03.2021    Ľudevít  S e n d r e i 

       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Uznesenia č. 93/03/2021 

z XIV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 
zo dňa 13.03.2021 

 

Bod 4 b ) Návrh zmeny rozpočtu Obce Šivetice na rok 2021 Rozpočtovým opatrením č. 
1/2021 

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 2021 „ Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 podľa 
priloženého návrhu :  

 schvaľuje použitie  rezervného fondu – finančných operácií príjmov vo výške 355 eur za odkúpenie 
pozemku par. č. 41/2 o výmere 146m2 v k.ú. Šivetice  podiele  1/1 v celosti  

    

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

 Rozpočet 2021 1 zmena Rozpočet po 1. zmene 

Bežné príjmy 170 300 +1600 

-1600 

170 300 

Kapitálové príjmy 0,00 0 0 

FO- príjmové 0,00 932,20 932,20 

PRIJMY  SPOLU 170 300 932,20 171 232,20 

 

 

 Rozpočet 2021 1 zmena Rozpočet po 1.zmene 

Bežné výdavky 170 300 -3263 
+4195,20 

170 877,20 

Kapitálové výdavky 0,00 355 355 

FO – výdavkové 0,00 0,00 0,00 

VÝDAVKY  SPOLU 170 300 932,20 171,232,20 

 
 

V Šiveticiach 15.03.2021    Ľudevít  S e n d r e i 

       starosta obce 

 



Uznesenia č. 94/03/2021 
z  XIV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 13.03.2021 
 
 

Bod 4 c) Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020+ návrh na vyradenie 
majetku  

Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice 

 schvaľuje  

inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 a návrh na vyradenie majetku podľa prílohy.  

 

 
 

V Šiveticiach 15.03.2021    Ľudevít  S e n d r e i 

       starosta obce 

 

 

Uznesenia č. 95/03/2021 
z  XIV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice 

zo dňa 13.03.2021 
 
 

Bod 5 a) Podanie správy o výsledku finančnej kontroly č. 2/2020 za II. polrok 2020 
prevedenej hlavnou kontrolórkou obce Šivetice 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice 

 berie na vedomie  

Správu o výsledku finančnej kontroly č. 2/2020 zo dňa  10.03.2021, ktorú previedla hlavná 
kontrolórka obce Šivetice za II. polrok 2020. 

 
 

V Šiveticiach 15.03.2021    Ľudevít  S e n d r e i 

       starosta obce 

 



 

 


