
                  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                      konanej dňa 15.12.2022 

 
 

          Starostka privítala prítomných. Konštatovala, že sú 
           prítomní:  Szőllősi Kristián 

                             Szőllősiová Viktória 

                             Czibulková Melinda 
                             Sánta Róbert 
       Ospravedlňoval sa : Viktor Pathó   teda OZ je uznášania schopné. 
 
    Následne prečítala  návrh programu rokovanie. 

1. 1.Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Určenie  overovateľov zápisnice 
4. Kontrola uznesení 
5. Návrh  zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Sikenička, členov komisií OZ, ďalších členov – neposlancov a zapisovateľov. 
6. Prerokovanie žiadosti bývalej starostky o vyplatenie nevyčerpanej 

dovolenky 

7. Návrh na schválenie  umiestnenia fotovoltaických panelov na budovu 
Obecného úradu. 

8. Návrh na podanie žiadosti na vypracovanie projektu. 
9. Odborné stanovisko Hl. Kontrolórky k rozpočtu na roky 2023-2025 

10.  Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 

11. Vyhlásenie výberové konanie na obsadenie miesta hlavného kontrolóra 
obce Sikenička 

12. Interpelácia poslancov 

13. Rôzne 

14. Záver 
 
Starostka prečítala návrh na uznesenie: 
 
         Uznesenie č. 1/15122022 zo dňa 15.12.2022 Obecné  zastupiteľstvo Obce Sikenička v 

súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

 zriadení v z. n. p. schvaľuje  program rokovania 3. riadne  zasadnutia obecného 

zastupiteľstva nasledovne:. 

 

                            
1. 1.Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Určenie  overovateľov zápisnice 
4. Kontrola uznesení 
5. Návrh  zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Sikenička 

6. Prerokovanie žiadosti bývalej starostky o vyplatenie nevyčerpanej 
dovolenky 

7. Návrh na schválenie  umiestnenia fotovoltaických panelov na budovu 



Obecného úradu. 
8. Návrh na podanie žiadosti na vypracovanie projektu. 
9. Odborné stanovisko Hl. Kontrolórky k rozpočtu na roky 2023-2025 

10. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 

11. Vyhlásenie výberové konanie na obsadenie miesta hlavného 
kontrolóra obce Sikenička 

12. Interpelácia poslancov 

13. Rôzne 

14. Záver 
 
 
 
                     Za : 4 
                     Proti:0 
                     Zdržal sa:0 
 
                    Uznesenie je prijaté 
 
      K bodu č. 2 

 
      Starostka navrhla za  zapisovateľku   Evu Čákányiovú 
    
      K bodu č. 3 

      Starostka navrhla za 
     a overovateľov zápisnice  : Kristiána Szöllősiho a Róberta Sántu   

     

      Prečítala návrh na uznesenie: 

 

        Uznesenie č. 2/15122022 zo dňa 15.12.2022 Obecné  zastupiteľstvo Obce Sikenička v 

súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje za 

overovateľov zápisnice   Szöllősi Kristián  , Sánta Róbert 

       

 

         Za : 4 

        Proti: 0 

        Zdržal sa : 0 

 

   Uznesenie je prijaté 

 

 

K bodu č. 4 

Kontrola uznesení z minulého OZ bolo prečítané. Obecné  zastupiteľstvo Obce Sikenička 

bralo na vedomie kontrolu uznesené z predchádzajúceho zasadnutia. 

 

 

K bodu č. 5 

      

Starostka prečítala zásady odmeňovania poslancov  OZ na roky 2022-2026 

 



1.) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena: 

a.) za účasť na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 30 €, 

b.) sobášiacemu poslancovi, ktorý je poverený vykonávaním aktov uzavretia 

manželstva, patrí odmena vo výške 10 €  za každý jeden vykonaný sobášny akt. 

1.) Poslancovi možno poskytnúť na návrh starostu obce aj mimoriadnu odmenu za jeho 

mimoriadnu angažovanosť pri príprave VZN, vnútorných noriem obce, príprave 

podujatí obce a pod. , o poskytnutí takejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

prijatím uznesenia. 

2.) Za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancovi odmena nepatrí. 

3.) Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený vzdať sa odmeny, pričom musí 

písomne vyhlásiť, že svoj mandát bude vykonávať bez nároku na odmenu. 

4.) Zapisovateľovi obecného zastupiteľstva, ktorý je zároveň zamestnancom obce, patrí 

odmena vo výške 20 € za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
 Starostka prečítala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 3/15122022 zo dňa 15.12.2022 Obecné  zastupiteľstvo Obce Sikenička v súlade 

§ 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje zásady 

odmeňovania   
 

      Za : 4 

      Proti: 0 

     Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 6  Starostka informovala prítomných so žiadosťou bývalej starostky o vyplatenie 

zostatku dovolenky. 

 

Prečítala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 4/15122022 zo dňa 15.12.2022 Obecné  zastupiteľstvo Obce Sikenička v súlade 

§ 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

 zriadení v z. n. p. 

 

    a/ prerokovalo žiadosť bývalej starostky o vyplatenie zostatku dovolenky 

    b/ schvaľuje vyplatenie zostatku dovolenky 

 

   za: 0 

   Proti: 4 

   Zdržali sa:0 

 

   Uznesenie nebolo prijaté. 

 



K bodu č. 7  Prítomní boli oboznámení s možnosťou umiestnenia fotovoltaických panelov na 

budovu Obecného úradu. Toto zariadenie bude slúžiť na zníženie nákladov elektrickej 

energie. Tento projekt je pre obec bezplatná investícia aj s projektom. Projekt najprv bude 

treba zaplatiť z vlastných zdrojov, ale potom to bude prefinancované. 

Poslanci o tomto projekte už boli informovaní a súhlasili s realizáciou.   

 

Starostka prečítala a dala hlasovať o tomto návrhu: 

 

Uznesenie č. 5/15122022 zo dňa 15.12.2022 Obecné  zastupiteľstvo Obce Sikenička v súlade 

§ 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje umiestnenia 
fotovoltaických panelov na budovu Obecného úradu. 
 

 

   Za : 4 

   Proti: 0 

   Zdržali sa: 0 

 

    Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 8 

     

    Starostka už v predošlom bode informovala prítomných poslancov, že treba vypracovať 

žiadosť na vypracovanie projektu na fotovolatické panely, a k tomu treba doložiť Uznesenie 

od OZ aby mohla podniknúť kroky v tomto smere. 

    

Starostka prečítala návrh na uznesenie. 

 

    Uznesenie č. 6/15122022 zo dňa 15.12.2022 Obecné  zastupiteľstvo Obce Sikenička v 

súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

1/schvaľuje Návrh na podanie žiadosti na vypracovanie projektu na fotovoltaické panely 

2/ poveruje starostu o podanie žiadosti 
 

      za: 4 

   Proti: 0 

   Zdržali sa: 0 

 

    Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 9 

 

    Hlavná kontrolórka obce Sikenička vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na 

rok 2023 a na ďalšie roky 2024 a 2025. Nakoľko hlavná kontrolórka sa nevedela zúčastniť sa 

na OZ jej stanovisko prečítala starostka obce. 

 

    Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky na rok 

2023-2025. 

 

K bodu. č. 10 

 

 Starostka prečítala návrh na uznesenie a dala hlasovať za návrh rozpočtu na roky 2023-2025 



 

    Uznesenie č. 7/15122022 zo dňa 15.12.2022 Obecné  zastupiteľstvo Obce Sikenička v 

súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje návrh na 
schválenie rozpočtu na rok 2023 a berie na vedomie návrh rozpočtu n roky 2024 a 2025 

      
   za: 4 

   Proti: 0 

   Zdržali sa: 0 

 
 Uznesenie bolo prijaté 
 
K bodu č. 11. 
 
    Starostka informovala prítomných, že sa bude konať výberové konanie na obsadenie 
funkcie hlavného kontrolóra. Hlavná kontrolórke sa skončilo 

 6 ročné poverenie už pred 2 rokmi, a nebolo vypísané výberové konanie, preto je nutné 
vypísať.   
  
Starostka prečítala uznesenie 
 
Uznesenie č. 8/15122022 zo dňa 15.12.2022 Obecné  zastupiteľstvo Obce Sikenička v súlade 

§ 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje Vyhlásenie 
výberové konanie na obsadenie miesta hlavného kontrolóra obce Sikenička 

 
V takomto znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle 

uznesenia č. 8/15122022  zo dňa 15.12.2022 Obecného zastupiteľstva v Sikeničke 

v y h l a s u j e 

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Sikenička 
Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Sikenička 

s mesačným pracovným úväzkom    15% 

Povinné podmienky: 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní, 

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe, 

 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 

 písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov 

podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v 

platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra 

Všeobecné podmienky : 

 hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva 

a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca 

 kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými 

pravidlami kontrolnej činnosti 



 funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, 

člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je 

obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona 

 hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho 

funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce 

 za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1 x ročne podáva 

správu o svojej činnosti 

 zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Vykonáva kontrolu: 

 nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne 

vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený 

 účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade 

 príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu 

 správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci 

účelovo poskytnutých, fondov a dotácií 

 hospodárenia s finančnými prostriedkami 

 plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí 

orgánov obce 

 dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných 

predpisov obce Sikenička 

Vykonáva kontrolu: 

 tvorbu a čerpanie rozpočtu obce 

 opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce 

Vypracováva odborné stanoviská: 

 k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným 

zastupiteľstvom 

 k možnostiam poskytovania úveru, pôžičky a dotácií 

 k výsledkom kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených 

nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu 

 

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať 

v termíne do 27.01.2023 do 12:00 hod. na adresu : 

Obecný úrad Sikenička  94359 Sikenička č. 210, alebo osobne odovzdať na Obecnom 

úrade v Sikeničke v zalepenej obálke označenej: 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ“ 

 

     Uchádzači, ktorí splnili podmienky budú prizvaní na Obecné zastupiteľstvo, ktorý sa bude 

konať dňa 31.01.2023 

 

V Sikeničke dňa 15.12.2022 

 

Zverejnené dňa 15.12.2022, na : 

– internetovej stránke obce www.sikenicka.sk 

– na úradnej tabuli obce 

 
 

 

http://www.sikenicka.sk/


   za: 4 

   Proti: 0 

   Zdržali sa: 0 

 

  Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č.12 a 13 

 

  Starostka obce oznámila občanov, že  rieši situáciu ohľadom vybudovania jazera. Čo ju 

veľmi znepokojuje 

že cesta okolo jazera je zablatená a nie sú odstránené nánosy bahna.  Čo ma tiež mrzí, že naše 

cesty neboli budované na ťažké stroje a po zničení miestnej komunikácie obyvatelia budú 

musieť chodiť po zničenej ceste. Táto situácia bude musieť byť riešená, niekto bude musieť 

zobrať zodpovednosť za túto situáciu.  Ďalej podotkla ,že  verí tomu, že obec sa bude 

rozvíjať, bude sa snažiť podať projekty na rozvíjanie a zveľaďovanie obce. 

Spomenula, že sa bude konať mikulášska oslava, detičky dostanú mikulášske balíčky tento 

krát zadarmo, nakoľko dostala obec od sponzorov finančné prostriedky, z ktorého sme mohli 

nakúpiť balíčky. 

 

-  Melinda Czibulková sa ujala slova. Uviedla, že  obec  by chcela  zorganizovať rôzne 

podujatia,  pre deti aktivity, pre starších stretnutie seniorov. 

Kultúrne podujatie by sme chceli vrátiť naspäť do života obce. Je potrebné sa stretávať 

a komunikácia medzi občanmi, ktoré sa minulo, čo občanom veľmi chýba. Máme na 

pláne zorganizovať zájazdy. 

- Starostka sa pripojila hore uvedeným plánom-  Síce z vlastných zdrojov nemáme 

možnosť zorganizovať veľa podujatí, ale budeme sa snažiť písať projekty a máme 

sponzorov, ktorí nám pomáhajú, čo si veľmi ceníme. 

 

-  Sánta Róbert. Skonštatoval , že skrášľovanie obce nie je prioritou len poslancov, ale 

aj obyvateľov obce. Budeme sa snažiť, aby naša obec bola usporiadaná a čistá a 

budeme radi ak sa budú zapájať aj obyvatelia do aktivít, ktoré budeme zorganizovať, 

aby sme spoločnou silou dosiahli viditeľné výsledky. Náš cieľ aby sme vedeli spojiť 

tých ľudí, ktorí sú ochotní niečo robiť pre našu obec. Samozrejme radi prijímame aj 

vaše podnety nápady, čo by sme mohli realizovať. 

        Chceli by sme opraviť lavice v cintoríne, nakoľko sú už v opotrebovanom  stave. 

Samozrejme ja to viem opraviť. Ďalej máme v pláne 

         zrekonštruovať zastávku autobusov, nakoľko je dezolátnom stave a v dažďovom počasí  

a počas silného vetra nie sú chránený obyvatelia, 

          cestujúci. 

 

- Nagy  František-  ak by ste chceli niečo robiť pre obyvateľov obce,  chcel by sme 

poprosiť starostku aby sa spojila ostatnými starostami z okolitých dedín, kde 

obyvatelia majú v prenájme poľnohospodárske pôdy v poľnohospodárskom družstve 

Agro- Avar a vyjednali vyššie nájomné, podotýkam, že nájomné vyplatia v 

stanovenom termíne, len majú najmenšie nájomné. Za komodity zas vypýtajú 

nehorázne vysokú cenu.. 

 

          Starostka sľúbila obyvateľom, že sa spojí  s ostatnými starostami a prediskutujú tento 

návrh 

 



- Holop Štefan- oznámil obyvateľom, že cestu pri jazere očistia od  blata  a nánosov v 

sobotu. 

 

- Valéria Csákányiová-   Chcem upozorniť na ten veľký strom pri vchode na cintorín 

ktorý má veľké korene a ohrozuje okolité hrobové pomníky. Bude treba niečo s tým 

robiť. Dokonca popadané  listy treba pozametať a vynášať vo vreciach. Niektorí majú 

posypané hroby bielym makadánom a je to pracné vyčistiť. Nehovorím, že je treba 

vyrubiť strom, ale ak by sa dalo tak orezať, nakoľko aj pri pohreboch zavadzajú 

konáre aj korene. 

 

- Berecz Peter- Chodíme vysokozdvižným košom a ak sa bude dať po vegetačnom 

období som ochotný po vybavení povolenia orezať strom. 

                        Ale treba vedieť, že na miesto vyrubeného stromu, treba sadiť ďalšie stromy. 

Stromy orezať sa dá aj celý rok. 

- Katus Tímea   riaditeľka škôlky. mala by som prosbu, či by sa nedalo kúpiť elektrickú 

rúru, nakoľko čo teraz používajú je veľmi zastaralá a už nepečie dobre.   

- Starostka sľúbila že niečo vybaví. 

- Peter Berecz mal pripomienku, ak bude obec riešiť verejné osvetlenie na pivničnú 

cestu, tak ak je možné vymeniť žiarovku, lebo len veľmi slabo svieti. 

- Patusová Valéria   Pred nami nesvieti verejné osvetlenie pred veľkou nocou. Bolo to 

nahlásené, ale nič sa nekonalo v tejto veci. Je tam veľmi tma.    

- Starostka :  Už máme od sponzora žiarovku len sme nemali zatiaľ čas vymeniť. 

 

 

       Na záver starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a popriala všetkým krásne 

sviatky. 

   

 

V Sikeničke dňa    20.12.2022 

 

 

 

               Overovatelia zápisnice :      ------------------------------ 

 

                                                            ------------------------------ 

 

 

                                                                                                                                

                                                                      

                                                                                            -------------------------- 

                                                                                               Tímea Kálaziová 

                                                                                                             starostka obce 

 


