
UZNESENIE

z XVIII. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici konaného dňa: 18.01.2018   o 18,00    hodine v zasadačke
OcÚ.

I: Berie  na vedomie:
1. .Plnenie  uznesení  zo XVII.  zasadnutia   OZ   zo dňa  16.12.2017

    
II.  Schvaľuje:
       

1. Program zasadnutia 
2. Návrh starostu na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
4. Dodatok č.2 k zmluve o nájme zo dňa 19.07.2016 medzi Obec Nižná Sitnica a Reverence,

n.o., so sídlom Medzilaborce, uzatvorený z dôvodu udržateľnosti Denného stacionára

     Overovatelia::                                                    
                                                                                        Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                               starosta obce 
...............................................



UZNESENIE

z XIX. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici konaného dňa: 13.04.2018   o 19,00    hodine v zasadačke
OcÚ.

I: Berie  na vedomie:

1. Plnenie  uznesení  z XVIII.  zasadnutia   OZ   zo dňa  18.01.2018
2. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-03/2018
3  Informatívnu správu o hospodárení za obdobie 01-03/2018
4. Informatívnu správu o podaných žiadostiach o NFP
5. Vnútorný predpis o tvorbe a použití sociálneho fondu č. 1/2018
    

II.  Schvaľuje:
       

1. Program zasadnutia, doplnenie programu zasadnutia bod č. 9 Rôzne: 
a/  Finančné,  technické  a  materiálne  zabezpečenie  kultúrnej  akcie  "Nižná  Sitnica  má
jubileum"
b/Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
c/ Výberové konanie na funkciu obecného kontrolóra

2. Návrh starostu na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Vyradenie majetku: Motorová striekačka PPS12, evid.číslo majetku: 1/449, rok výroby 1964
4. Predloženie  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  na  RO pre  OP KŽP k  projektu

„Kompostovisko v obci  Nižná Sitnica „Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC111-2017-33, výška
celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z vlastných zdrojov  vo výške 5%
t.j. 9.064,67 € z celkovej výšky oprávnených  nákladov v ŽoNFP  v sume 181.293,41 €.

5. Finančné,  technické  a  materiálové  zabezpečenie  kultúrnej  akcie  –  „Nižná  Sitnica  má
jubileum“.

6. Úpravu rozpočtu obce pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v zmysle ustanovenia
§  14  ods.2,  zákona  č.  583/2004  Zb.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: ( v
prílohe).

PRÍJMY

Rozpočet rok
2018

Schválený
 rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách

Rozpočtové
opatrenie č. 1/2018

Rozpočet po 1.
úprave 

Bežné príjmy 105.500,00 105.500,00 0,00 105.500,00

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00

Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 105.500,00 105.500,00 0,00 105.500,00

VÝDAVKY

Rozpočet rok
2018

Schválený
 rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách

Rozpočtové
opatrenie č. 1/2018

Rozpočet po 1.
úprave 

Bežné výdavky 97.060,00 97.060,00 +1.800,00 98.860,00

Kapitálové
výdavky

2.800,00 2.800,00 -1.800,00 1.000,00

Finančné operácie 5640,00 5640,00 5.640,00 5.640,00

Spolu: 105.500,00 105.500,00 0,00 105.500,00

III. VYHLASUJE:
1. Výberové konanie na funkciu obecného kontrolóra v zmysle zákona o obecnom zriadení



§18a, ods. 8 písm.c,  z dôvodu uplynutia funkčného obdobia:
-OZ vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Sitnica na deň 22.06.2018.
Pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje v rozsahu: úväzok  0,03.
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
a/ ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
b/ bezúhonnosť
     Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí
obsahovať:
a/ meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
b/informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
a/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
b/ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b/ profesijný životopis
c/ písomný súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce Nižná Sitnica.
Iné kvalifika čné predpoklady:
a/ prax v odbore vítaná
b/ znalosť právnych a ekonomických predpisov
Termín doručenia prihlášok je do 08.06.2018 do 16,00 hod. na nižšie uvedenú adresu:
Adresa na doručovanie:
Obecný úrad Nižná Sitnica
094 07  Nižná Sitnica č.105
Prihlášky s prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:
„ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NIŽNÁ SITNICA-NEOTVÁRA Ť“
     Termín, čas a miesto konania oznámi vyhlasovateľ každému uchádzačovi, ktorý splnil
podmienky najmenej 14 dní pred jeho začatím.

     Overovatelia::                                                    
                                                                                        Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                               starosta obce 
...............................................



UZNESENIE

z XX. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici konaného dňa: 22.06.2018   o 19,00    hodine v zasadačke
OcÚ.

I  . Berie na vedomie:  

1. .Plnenie  uznesení  z XIX.  zasadnutia   OZ   zo dňa  13.04.2018
2.  Plnenie rozpočtu za obdobie 01-05/2018 a informatívnu správu o hospodárení obce za
obdobie 01-05/2018
3. Odborné  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok
2017
4.  Výročnú správu o hospodárení obce Nižná Sitnica za rok 2017
5.  Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok
2017
6.  Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za
rok 2017

II.  Schvaľuje:
1. Program zasadnutia 
2. Návrh starostu na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Nižná Sitnica s pracovným pomerom na kratší pracovný
čas -rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra  0,03 s platom podľa § 18c zákona č.
369/1999 Zb.  o obecnom zriadení od 1.8.2018 na obdobie 6 rokov: Emil Maguščák

4. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad
5. Použitie  prebytku  rozpočtového  hospodárenia  na  tvorbu  rezervného  fondu  vo  výške

7.255,21 EUR
6. Účtovný  výsledok  hospodárenia  za  rok  2017  zisk  vo  výške  6.887,12  ,€  zúčtovať  do

nerozdeleného zisku minulých rokov.
7. Úpravu rozpočtu obce pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v zmysle ustanovenia

§  14  ods.2,  zákona  č.  583/2004  Zb.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: ( v
prílohe)

PRÍJMY

Rozpočet rok
2018

Schválený
 rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách

Rozpočtové
opatrenie č. 2/2018

Rozpočet po 2.
úprave 

Bežné príjmy 105.500,00 105.500,00 6.700,00 112.200,00

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00

Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 105.500,00 105.500,00 6.700,00 112.200,00

VÝDAVKY
Rozpočet rok

2018
Schválený
 rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách

Rozpočtové
opatrenie č. 2/2018

Rozpočet po 2.
úprave 

Bežné výdavky 97.060,00 98.860,00 6.700,00 105.560,00

Kapitálové
výdavky

2.800,00 1.000,00 0,00 1000,00

Finančné operácie 5640,00 5.640,00 0,00 5640,00

Spolu: 105.500,00 105.500,00 6.700,00 112.200,00



8. Prenájom  parcely E KN  645, trvalý trávny porast, LV 287 za účelom prístupovej cesty k
cintorínu a ku „Kompostovisku v obci Nižná Sitnica“.

III. Ur čuje:
1. Určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nižná Sitnica v počte: 5 poslancov
2. Určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenske národnej rady č. 369/1990 Zb. O
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-
2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Nižná Sitnia takto: plný úväzok

Overovatelia:          
                                                                                                    Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                                        starosta obce 

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



UZNESENIE

z XXI. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici konaného dňa: 05.10.2018   o 18,00    hodine v zasadačke
OcÚ.

I: Berie  na vedomie:
1. Plnenie  uznesení  z XX.  zasadnutia   OZ   zo dňa  22.06.2018
2. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-09/2018
3  Informatívnu správu o hospodárení za obdobie 01-09/2018
4. Vyúčtovanie kultúrnej akcie  "Nižná Sitnica má jubileum".
    

II.  Schvaľuje:
       

1.  Úpravu  rozpočtu  obce  pre  rok  2018  rozpočtovým  opatrením  č.  3/2018  v zmysle
ustanovenia  §  14  ods.2,  zákona  č.  583/2004  Zb.  o rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu: ( v prílohe).

PRÍJMY

Rozpočet rok
2018

Schválený
 rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách

Rozpočtové
opatrenie č. 3/2018

Rozpočet po 3.
úprave 

Bežné príjmy 105.500,00 112.200,00 19.130,00 131.330,00

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0 0,00

Finančné operácie 0,00 0,00 0 0,00

Spolu: 105.500,00 112.200,00 131.330,00 131.330,00

VÝDAVKY

Rozpočet rok
2018

Schválený
 rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách

Rozpočtové
opatrenie č. 3/2018

Rozpočet po 3.
úprave 

Bežné výdavky 97.060,00 105.560,00 20.130,00 125.690,00

Kapitálové
výdavky

2.800,00 1000,00 -1.000,00 0,00

Finančné operácie 5640,00 5640,00 0,00 5640,00

Spolu: 105.500,00 112.200,00 19.130,00 131.330,00

2. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižná Sitnica na obdobie rokov 2018-2023.

Overovatelia:          
                                                                                                    Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                                        starosta obce 

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



UZNESENIE

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 obce Nižná Sitnica zo dňa 28.11.2018

A: Berie  na vedomie:
1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva predložené predsedom OVK
p. Vladimírom Hrežom
2.Vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Rakára Stanislava

B: konštatuje že:
1. Novozvolený starosta obce Ing. Stanislav Rakár, zložil zákonom predpísaný sľub starostu

obce.
2. Zvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva  zložili  zákonnom  predpísaný  sľub  poslanca

obecného zastupiteľstva: 
-Maguščák Martin

-Olexik Ondrej
-Sukeľ Jaroslav
-Sukeľ Marián
-Varháč Blažej

C: schvaľuje:
1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zložení: Sukeľ Jaroslav, Olexik Ondrej, Varháč Blažej
3. Zvýšenie základného platu starostu obce Nižná Sitnica v zmysle § 4 ods. 2 zák.NRSR
č.250/1994 Zb. V znení neskorších predpisov o 10 % na volebné obdobie 2018-2022.

E: zriaďuje:
1. Komisiu na ochranu verejného záujmu podľa úst.zákona č.357/2004 Z.z.

F: ur čuje:
1. Náplň práce komisie na ochranu verejného zájmu  a to: 

a) kontrolu predloženého majetkového priznania starostu obce

2. obecné  zastupiteľstvo  obce   Nižná  Sitnica  určuje  plat  starostu  obce  Nižná  Sitnica  s
účinnosťou  od  1.12.2018   podľa  §  3  ods.1  zákona  o  právnom  postavení  a  platových
pomeroch starostov  zvýšený o 10  % podľa §  4 ods.  2  zákona o právnom postavení  a
platových pomeroch starostov s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej  na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky.

G: volí:
a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Marián Sukeľ
b) členov komisie na ochranu verejného záujmu: poslancov- Blažej Varháč, Jaroslav Sukeľ, Ing.

       Overovatelia:          

                                                                                                    Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                                        starosta obce 
......................................                                                           .......................................



 UZNESENIE

zo II. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Nižnej Sitnici konaného dňa: 13.12.2018   o 19,00
hodine v zasadačke  OcÚ.

A: Berie  na vedomie:

1. Plnenie  uznesení  zo  I.  zasadnutia   OZ   zo dňa  28.11.2018
2.  Plnenie rozpočtu za obdobie 01-11/2018 a informatívnu správu o hospodárení
3. Viacročný rozpočet na roky 2020-2021
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2019
    

B.  Schvaľuje:
       

1. Program zasadnutia, doplnenie programu o tieto body:
- Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.1.2019
-  Prejednanie prijatia krátkodobého úveru na projekt Stavebné úpravy Domu Slovensko-
    Poľskej spolupráce / zateplenie

2. Návrh starostu na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Rozpočet obce Nižná Sitnica na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Bežné príjmy:                    105600,00 Bežné výdavky:                     96460,00

Kapitálové príjmy:                      0,00 Kapitálové výdavky :            13500,00

Finančné operácie:              10000,00 Finančné operácie:                  5640,00

Príjmy spolu:                    115600,00 Výdavky spolu:                   115600,00 

4. Úpravu rozpočtu 2018 rozpočtovým opatrením č 4/2018  v zmysle ustanovenia § 14 ods.2,
zákona  č.  583/2004  Zb.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

              PRÍJMY

Rozpočet rok
2018

Schválený
 rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách

Rozpočtové
opatrenie č. 4/2018

Rozpočet po 4.
úprave 

Bežné príjmy 105.500,00 131.330,00 5.970,00 137.300,00

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 105.500,00 131.330,00 15.970,00 147.300,00

VÝDAVKY
Rozpočet rok

2018
Schválený
 rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách

Rozpočtové
opatrenie č. 4/2018

Rozpočet po 4.
úprave 

Bežné výdavky 97.060,00 125.690,00 5.970,00 131.660,00

Kapitálové
výdavky

2.800,00 0,00 0,00 0,00

Finančné operácie 5640,00 5640,00 0,00 5.640,00

Spolu: 105.500,00 131.330,00 5.970,00 137.300,00

                    
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nižná Sitnica na I. Polrok 2018



6. Návrh starostu obce na menovanie zástupcu starostu obce na obdobie:
 01.01.2019-31.12.2019 – Martin Magušák
 01.01.2020-31.12.2020-Blažej Varháč
 01.01.2021-31.12.2021-Ondrej Olexik
 01.01.2022-31.12.2022-Ing.Jaroslav Sukeľ

7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižná Sitnica s účinnosťou
od 01.01.2019.

8. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nižná Sitnica č. 2/2017 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Nižná Sitnica.

9. Prijatie úveru vo výške 86.898,32 €, poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko a.s., so
sídlom Hodžova 11 , 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v
Obchodnom  registri  Okresného  súdu  v  Žiline,  za  podmienok  dojednaných  v  úverovej
zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti  zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu
Názov  projektu:  STAVEBNÉ  ÚPRAVY  DOMU SLOVENSKO-POĽSKEJ  SPOLUPRÁCE/
zateplenie,  s  podporou  projektu  v  zmysle  príslušných  predpisov  o  pomoci  a  podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, 
Opatrenie č./názov: 7 základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, 
Podopatrenie  č./  názov:  7.4  Podpora  na  investície  do  vytvárania,  zlepšovania  alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a
kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

10. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z  prijatého úveru,  vrátane možnosti  vystavenia
vlastnej  blankomenky  na  rad  banky  za  účelom  nahradenia  poskytnutého  zabezpečenia
pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny
úveru na dlhodobý termínovaný úver.

C: poveruje:
1. Zástupcu starostu obce zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta,  ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR
č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

     Overovatelia::                                                    
                                                                                        Ing. Stanislav RAKÁR 
...............................................                                                         starosta obce 
...............................................




