
 
 

Zápisnica  
z XIX.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šivetice,  

konaného dňa 15.03. 2022.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:         Ľudevít Sendrei, starosta obce 
 Poslanci : 
                           Viktor Deme 
 Janette Samková 
 Zlatica Samková 
 Jaroslav Milo 
 Ondrej Kováčik   
                            
Neprítomní:      -- 
                           
Ďalší prítomní: Ing. Mária Ropeková, hlavná kontrolórka obce  
                           Bc. Eleonóra Kelemenová, zam. obce 
 
Verejnosť:        -- 
 

PROGRAM : 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola uznesení č. 114,115,116,117,118,119,120/12/2021 z osemnásteho  rokovania 

obecného zastupiteľstva zo dňa 08.12.2021.  
4. Návrh na schválenie :  

                     a/   schválenie návrhu VZN č.1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie 
je zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Šivetice 
                     b/ schválenie návrhu VZN č.2/2022 o chove, držaní a vodení psov na 
území obce    Šivetice   
                     c/   schválenie návrhu VZN č.3/2022 o určení názvov ulíc a iných 
verejných    priestranstiev a spôsob číslovania stavieb na území obce Šivetice  
 
          d/   schválenie návrhu VZN č.4/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty 
obce a na ochranu verejnej zelene 
 
           e/   schválenie návrhu VZN č.5/2022 o organizácii miestneho referenda 
na území obce Šivetice  
            f/   schválenie návrhu VZN č.6/2022 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Šivetice  
   
                     g/ schválenie návrhu cenníka služieb na pohrebisku a v dome smútku od   
01.04.2022 

              h/   návrh zmeny rozpočtu Obce Šivetice na rok 2022 Rozpočtovým   
opatrením č. 1/2022 

j/odmena pre hlavnú kontrolorku obce Šivetice . 
5. Oboznámenie: 



 
 

 Podanie správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2022 za II. polrok 
2021 prevedenej hlavnou kontrolórkou obce Šivetice. 

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

         
 
Zápisnica napísaná dňa 29.03.2022 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Šivetice dňa 15.03.2022 
 
bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ľudevít Sendrei, starosta obce. Privítal všetkých 
prítomných. 
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 
 
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. 121/03/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program XIX. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Šiveticiach. 
 
Hlasovanie:                     za:  5 ( Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik)         

                                         proti :      0         
                                         zdržal sa: 0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
K bodu 3. Kontrola uznesení č. 114,115,116,117,118,119,120 /12/2021 z osemnásteho   
obecného zastupiteľstva zo dňa 08.12.2021.  
 
Ľudevít Sendrei, starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva ( Príloha č. 3) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 122/03/2022 
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.:     
114,115,116,117,118,119,120/12/2021 z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 
dňa 08.12.2021. 
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 



 
 

 
K bodu 4 Návrh na schválenie 
 
Bod 4. a ) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je 
zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste na území Obce Šivetice  
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. sa vypracovalo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
upravuje podmienky o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na 
určitom mieste na území Obce Šivetice . ( Príloha č. 4) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 123/03/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 4 ods.5 písm. a) bod 5 a v nadväznosti na 
ustanovenie § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2022 o činnostiach, 
ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste na území Obce 
Šivetice. 

 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
Bod 4. b ) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o chove, držaní a vodení psov na 
území Obce Šivetice   
Starosta informoval prítomných, že na základe č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov obec môže prijať všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa 
obce podľa vlastných podmienok v rozsahu platných zákonov. V súlade s uvedeným zákonom 
a zákonom číslo 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 
neskorších predpisov sa vypracovalo nové všeobecne záväzné nariadenie . ( Príloha č. 5) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 124/03/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  uznáša sa na Všeobecne 
záväznom nariadení č. 2/2022 o chove, držaní a vodení psov na území Obce Šivetice. 

 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0   
  
 
Bod 4. c ) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných 
priestranstiev a spôsob číslovania stavieb na území obce Šivetice    
V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. sa vypracovalo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
upravuje podrobné podmienky o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a spôsob 
číslovania stavieb na území Obce Šivetice  ( Príloha č. 6) 
 
 



 
 

 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 125/03/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 4 ods.5 písm. a) bod 1 a v nadväznosti na 
ustanovenie  § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2022 o určení názvov 
ulíc a iných verejných priestranstiev a spôsob číslovania stavieb na území obce Šivetice . 

 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4. d ) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o pravidlách na udržanie čistoty obce 
a na ochranu verejnej zelene    
V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. sa vypracovalo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
upravuje podrobné podmienky o pravidlách na udržanie čistoty obce a na ochranu verejnej 
zelene . ( Príloha č. 7) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 126/03/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 4 ods.5 4 písm. a) bod 2 a v nadväznosti na 
ustanovenie § 11 ods.4 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2022 o pravidlách na 
udržanie čistoty obce a na ochranu verejnej zelene. 

 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4. e ) Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o organizácii miestneho referenda na 
území obce Šivetice    
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. sa vypracovalo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
upravuje podrobné podmienky o organizácii miestneho referenda na území obce Šivetice. 
  ( Príloha č. 8) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 127/03/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 4 ods.5 písm. a) bod 4 a v nadväznosti na 
ustanovenie § 11 ods.4 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2022 o organizácii 
miestneho referenda na území obce Šivetice . 

 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 



 
 

 
Bod 4. f ) Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území Obce Šivetice     
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. sa vypracovalo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
upravuje podrobné podmienky o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území obce Šivetice. 
  ( Príloha č. 9) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 128/03/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 a v nadväznosti na 
ustanovenie § 11 ods.4 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2022 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Šivetice . 

 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
Bod 4. g ) Schválenie cenníku služieb na pohrebisku a v dome smútku od 01.04.2022  
  
Starosta informoval, o potrebe prehodnotenie cenníku služieb na pohrebisku a v dome smútku 
od apríla 2022, nakoľko posledný cenník služieb bol schválený v roku 2006 a od tej doby 
došlo k značnej inflácii . ( Príloha č. 10) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 129/03/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice schvaľuje cenník služieb na pohrebisku a v dome 
smútku v Obci Šivetice , ktorá bude platná od 01.04.2022 .  
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
Bod 4. h ) Návrh zmeny rozpočtu Obce Šiveticena rok 2022 Rozpočtovým opatrením č. 
1/2022  
 
Návrh predložil starosta obce. ( Príloha č. 11).    
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 130/03/2022 
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 2022 „ Rozpočtovým opatrením č. 
1/2022 podľa priloženého návrhu.  
 
 
 



 
 

 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 
 Rozpočet 2022 1 zmena Rozpočet po 1. zmene 
Bežné príjmy 167 500 0,00 167 500 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 
FO- príjmové 0,00 725,00 725,00 
PRIJMY  SPOLU 167 500 725,00 168 225,00 
 
 Rozpočet 2022 1 zmena Rozpočet po 1.zmene 
Bežné výdavky 167 500 -870 

+1595 
168 225,00 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 
FO – výdavkové 0,00 0,00 0,00 
VÝDAVKY  SPOLU 167 500 725,00 168 225,00 
 
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0     
 
 
Bod 4. j ) Odmena pre hlavnú kontrolórku obce Šivetice  
  
Starosta obce navrhol za obdobie od 01.11.2021 do 31.03.2022 pre hlavnú kontrolórku 
odmenu vo výške 40% zo súčtu hrubých miezd z daného obdobia . ( Príloha č. 12) 
 
NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 131/03/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 18c ods.5 schvaľuje odmenu pre hlavnú 
kontolórku obce Šivetice za obdobie od 01.11.2021 do 31.03.2022 vo výške 40% zo súčtu 
hrubých miezd z daného obdobia , ktorá sa pripočíta ku mzde za mesiac máj 2022.  
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
 
 
Bod 5 Oboznámenie  
Bod 5.  Podanie správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2022 za II. polrok 2021 
prevedenej hlavnou kontrolórkou obce Šivetice 
 
Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Máriu Ropekovou predložila poslancom Správu o výsledku 
finančnej kontroly č. 1/2022 .( Príloha č. 13) 
 
 
 
 
 



 
 

NÁVRH UZNESENIA :  Uznesenie č. 132/03/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly 
č. 1/2022 zo dňa  15.03.2022, ktorú previedla hlavná kontrolórka obce Šivetice za II. polrok 
2021. 
 
Hlasovanie:                     za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )         

                                         proti :  0         
                                         zdržal sa:0        
                                         neprítomní pri hlasovaní:      0    
  
      
K bodu 6. Rôzne  

- vojnový utečenci  z Ukrajiny  
 
 

K bodu 7. Návrh na schválenie uznesenia  
Ľudovít Sendrei, starosta predložil návrhy uznesení, za ktoré poslanci hlasovali – číslo : 
121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 /03/2022 
 
 
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 : Viktor Deme                   ......................................... 

 

                        Zlatica Samková             ..........................................   

 

 

 

 

 

Ľudovít Sendrei 

                                    starosta obce    

     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Údaje o hlasovaní jednotlivých poslancov na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach 

dňa 15.03.2022 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko poslanca OZ Uzn.  

č.121 

Uzn. 

 č.122 

Uzn.  

č.123 

Uzn.  

č.124 

Uzn.  

č.125 

Uzn.  

č .126. 

Uzn.  

č.127 

Uzn.  

č.128 

Uzn.  

č.129 

Uzn.  

č.130 

Uzn 

č.131 

Uzn 

č.132 

Viktor Deme A A A A A A A A A A A A 

Janette Samková A A A A A A A A A A A A 

Zlatica Samková A A A A A A A A A A A A 

Jaroslav Milo A A A A A A A A A A A A 

Ondrej Kováčik A A A A A A A A A A A A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky :  

 

Uzn. č.  – uznesenie číslo 

 

A – hlasoval za 

 

P- hlasoval proti 

 

Z – zdržal sa hlasovania 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Údaje o účasti poslancov obecného zastupiteľstva 

 

na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach 

 

 

Meno a priezvisko 

 poslanca OcZ 
Dátum zasadnutia 

15.03.2022 

účasť 

Dátum zasadnutia 

............................. 

účasť 

Dátum zasadnutia 

............................. 

účasť 

Viktor Deme Áno   

Janette Samková Áno   

Zlatica Samková Áno   

Jaroslav Milo Áno   

Ondrej Kováčik Áno   

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky :  

 

Áno : zúčastnil sa na zasadnutí 

 

Nie : nezúčastnil sa na zasadnutí 


