Zápisnica
z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šivetice,
konaného dňa 29.06. 2022.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Ľudevít Sendrei, starosta obce
Poslanci :
Viktor Deme
Janette Samková
Zlatica Samková
Jaroslav Milo
Ondrej Kováčik
--

Ďalší prítomní: Ing. Mária Ropeková, hlavná kontrolórka obce
Bc. Eleonóra Kelemenová, zam. obce
Verejnosť:
--

PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Kontrola uznesení č. 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132/03/2022
z devätnásteho rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2022.
4. Návrh na schválenie :
a/ Návrh zmeny rozpočtu Obce Šivetice na rok 2022 Rozpočtovým opatrením č. 2/2022
b/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
c/ Záverečný účet Obce Šivetice za rok 2021 + Stanovisko k návrhu záverečného účtu za
rok 2021 vypracovaného hlavnou kontrolórkou obce Šivetice.
d/ Návrh na schválenie VZN č. 7/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
e/ Návrh na schválenie VZN č. 8/2022 o určení spádovej Materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šivetice
f/ Zaradenie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Šivetice do funkcie „ veliteľ“
g/ Určenie počtu poslancov Obce Šivetice na nové volebné obdobie r. 2022 -2026
h/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Šivetice na nové volebné obdobie r.
2022 - 2026
5. Diskusia
6. Návrh na schválenie uznesenia
7. Záver
Zápisnica napísaná dňa 04.07.2022 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Šivetice dňa 29.06.2022
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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 IV. programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Ľudevít 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. 133/06/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program XX. 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. 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132
/03/2022 z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2022.
Ľudevít Sendrei, starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho
obecného zastupiteľstva ( Príloha č. 3)
NÁVRH UZNESENIA : Uznesenie č. 134/06/2022
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.:
121,122,123,124,124,125,126,127,128,129,130,131,132/06/2022 z devätnásteho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2022.
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 ) Návrh zmeny rozpočtu Obce Šiveticena rok 2022 Rozpočtovým opatrením č.
2/2022
Návrh predložil starosta obce. ( Príloha č. 4).
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NÁVRH UZNESENIA : Uznesenie č. 135/06/2022
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.
2/2022 podľa priloženého návrhu.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
FO - príjmové
PRIJMY SPOLU

Rozpočet 2022

1 zmena

Rozpočet po I. zmene

2 zmena

Rozpočet po II. zmene

167 500
0,00
0,00
167 500

0,00
0,00
725,00
725,00

167 500
0,00
725,00
168 225,00

5500
0,00
0,00
5500

173 000
0,00
725
173 725

Rozpočet 2022 1 zmena
Bežné výdavky

167 500

-870
+1595

Kapitálové výdavky

0,00
0,00
167 500

0,00
0,00
725,00

FO - výdavkové
VÝDAVKY SPOLU

Hlasovanie:

Rozpočet po
I.zmene
168 225,00

2 zmena

Rozpočet po II. zmene

5500

173 725

0,00
0,00
168 225,00

0,00
0,00
5500

0,00
0,00
173 725

za:
5 ( Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Bod 4. b ) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
Kontrolórka Obce Šivetice Ing. Mária Ropeková oboznámila prítomných so svojim plánom
kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 ( Príloha č. 5)
NÁVRH UZNESENIA : Uznesenie č. 136/06/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na II. polrok 2022.
Hlasovanie:

za:
5 ( Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
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Bod 4.c) Záverečný účet Obce Šivetice za rok 2021 + Stanovisko k návrhu záverečného
účtu za rok 2021 vypracovaného hlavnou kontrolórkou Obce Šivetice
Ing. Mária Ropeková hlavná kontrolórka obce informovala prítomných o návrhu
„Záverečného účtu Obce Šivetice za rok 2021“ (Príloha č. 6) a taktiež o stanovisku hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu ( Príloha č. 7).

NÁVRH UZNESENIA : Uznesenie č. 137/06/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade § 11 ods.4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
I. schvaľuje
Záverečný účet Obce Šivetice za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
II. schvaľuje
K 31.12.2022 neboli v dostatočnej sume zapojené príjmové finančné operácie.
Schodok rozpočtu v sume 4 094,62 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 724,80 EUR bol v rozpočtovom
roku 2021 vysporiadaný :
- z finančných operácií
4 819,42.......... EUR
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 724,80 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 4 819,42 EUR, bol použitý na:
-

kapitálové výdavky v sume 1 651,25

-

vysporiadanie schodku bežného rozpočtu v sume 3 168,17 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
0,00 EUR.
III. berie na vedomie
Stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 2021 vypracované hlavnou kontrolórkou Obce
Šivetice
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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 ) Návrh na schválenie VZN č. 7/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo, že v súlade so zákonom č. 181/2014 Z.z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa vypracovalo všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré upravuje podrobne podmienky o vylepovaní plagátov počas volebnej
kampane na území obce Šivetice . ( Príloha č. 8) K návrhu neboli žiadne pripomienky .
NÁVRH UZNESENIA : Uznesenie č. 138/06/2022
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. 7/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
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 ) Návrh na schválenie VZN č. 8/2022 o určení spádovej Materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šivetice
Na základe zákona 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 v zmysle § 28, §59 a § 59a
zákonač. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 2 písm. g)
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a na vzššie územné celky v znení neskorších predpisov a na základe § 8a zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa vypracovalo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
určuje spádovú oblasť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Šivetice. V tomto VZN
( Príloha č. 9) sa garantuje v spádovej materskej škole miesto pre každé dieťa, ktoré dosiahne
päť rokov veku k 31.08. bežného kalendárneho roka s trvalým pobytom na celom území obce
Šivetice a na území obce Prihradzany. Spádová materská škola je určená pre deti, ktoré plnia
povinné predprimárne vzdelávanie. Obec Šivetice určuje na svojom území spádovú materskú
školu: Materská škola, č. 96, 049 14 pošta Licince .
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NÁVRH UZNESENIA : Uznesenie č. 139/06/2022
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. 8/2022 o určení spádovej Materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti 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 ) Zaradenie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Šivetice do funkcie „
veliteľ“
Starosta obce, oboznámil prítomných , že člen Dobrovoľného hasičského zboru Obce Šivetice
Viktor Deme, absolvoval podľa §40 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov základnú prípravu členov hasičských jednotiek ( Príloha č. 10).
Na základe uvedeného navrhuje menovaných zaradiť do funkcie „ veliteľ“.
NÁVRH UZNESENIA : Uznesenie č. 140/06/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z.
o hasičských jednotkách, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.
34/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov týkajúcich sa hasičských
jednotiek schvaľuje zaradenie člena Dobrovoľného hasičského zboru Obec Šivetice do
funkcie „ veliteľ“ a to : Viktor Deme
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 ) Určenie počtu poslancov Obce Šivetice na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026
Starosta obce, informoval poslancov, že v zmysle § 11 ods.3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť
pred voľbami podľa počtu obyvateľov obce počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2022
– 2026. Obec Šivetice mala k 31.12.2021 : 342 obyvateľov, t.z., že počet poslancov môže byť
od 3 do 5. Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2022 -2026 sú 5 poslanci.
( Príloha č. 11).
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NÁVRH UZNESENIA : Uznesenie č. 141/06/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 11 ods.3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje pre Obecné zastupiteľstvo Obce
Šivetice v novom volebnom období r. 2022 – 2026 – 5 poslancov
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 ) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Šivetice na nové volebné
obdobie r. 2022 – 2026
Starosta obce, informoval poslancov, že v zmysle § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Šivetice na nové volebné obdobie
rokov 2022 – 2026 = v rozsahu 37,50 hodín týždenne (Príloha č. 12).
NÁVRH UZNESENIA : Uznesenie č. 142/06/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje výkon funkcie starostu Obce
Šivetice v novom volebnom období r. 2022 -2026 v rozsahu 37,50 hodín týždenne .
Hlasovanie:

za: 5 (Viktor Deme, Janette Samková, Zlatica Samková, Jaroslav Milo, Ondrej Kováčik )
proti : 0
zdržal sa:0
neprítomní pri hlasovaní:
0

K bodu 5. Diskusia
- starosta oboznámil OZ o prevedených prácach pracovníkmi aktivačných prác a o
zvýšenom kosení verejnej zelene , vyhlásené voľby do samosprávy obcí a VUC na jeden
deň 29.10.2022, úprava miestneho parku.
K bodu 6. Návrh na schválenie uznesenia
Ľudevít Sendrei, starosta predložil návrhy uznesení, za ktoré poslanci hlasovali – číslo :
133,134,135,136,137,138,139,140, 141,142 /06/2022
K bodu 7. Záver
Na záver sa pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.00 hod.
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Zapisovateľ : Bc. Eleonóra Kelemenová .........................................
Overovatelia : Viktor Deme
Janette Samková

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

Ľudevít Sendrei
starosta obce
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Údaje o hlasovaní jednotlivých poslancov na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach
dňa 29.06.2022

Meno a priezvisko poslanca OZ

Uzn.

Uzn.

Uzn.

Uzn.

Uzn.

Uzn.

Uzn.

Uzn.

Uzn.

Uzn.

č. 133

Č 134

č. 135

č. 136

č. 137

č.138

č.139

č.140

č.141

č. 142

Viktor Deme

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Janette Samková

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Zlatica Samková

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Jaroslav Milo

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Ondrej Kováčik

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
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Údaje o účasti poslancov obecného zastupiteľstva
na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Šiveticiach

Meno a priezvisko
poslanca OcZ

Viktor Deme

Dátum zasadnutia

Dátum zasadnutia

Dátum zasadnutia

29.06.2022

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

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

účasť

účasť

účasť

Áno

Janette Samková Áno
Zlatica Samková Áno
Jaroslav Milo

Áno

Ondrej Kováčik

Áno

Vysvetlivky :
Áno : zúčastnil sa na zasadnutí
Nie : nezúčastnil sa na zasadnutí
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