
ZÁPISNICA

napísaná  z XVIII.  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v Nižná  Sitnica,  konaného dňa
18.01.2018  o  18,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.

Prítomní:  5 poslanci  OZ podľa prezenčnej listiny               
                 Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
                 Helena Mališová, administratívna pracovníčka

XVIII.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Sitnici  otvoril  starosta obce Ing.
Rakár Stanislav, ktorý úvodom privítal všetkých prítomných a zároveň ich oboznámil s
programom zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Inventarizácia majetku obce k 31. 12. 2017
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie a záver

K bodu 1,2,: Starosta obce Ing. Rakár Stanislav otvoril  XVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Nižná   Sitnica.  Predniesol  návrh  programu  zasadnutia,  za  program  hlasovali  všetci  prítomní
poslanci  OZ.   Za  overovateľov zápisnice navrhol   p.  Martin Maguščák a p.  Jozef Olexik,  do
návrhovej  komisie   poslanca  p.  Blažeja  Varháča,  Marián  Sukeľ,  Ing.  Jaroslav  Sukeľ.  Za
zapisovateľku navrhol H. Mališovú.
Potom  starosta obce vyhodnotil uznesenie č. 17/2017 zo XVII. zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2017.

K bodu 3:  Inventarizácia majetku , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017, v tomto
bode  bola  prejednaná inventarizácia  majetku,  vystúpila  H.Mališová,  ktorá  podala  informatívnu
správu o výsledku inventarizácie k 31.12.2017. Správu inventarizačnej komisie predniesol predseda
UIK.
 
K bodu 4: Rôzne:  Prejednanie žiadosti o poskytnutie príspevku pre Denný stacionár Nižná Sitnica
- Reverence, n.o., so sídlom v Medzilaborciach. V tomto bode bol schválený dodatok č. 2 k zmluve
o nájme uzatvorenej medzi Obcou Nižná Sitnica a Reverence n.o., so sídlom Medzilaborce, dodatok
bol uzatvorený z dôvodu udržania Denného stacionára v obci Nižná Sitnica, cena nájmu stanovená
dohodou vo výške 1,00 € mesačne na základe faktúry vystavenej po ukončení štvrťroku a paušálne
platby za služby, ktoré súvisia s užívaním nebytového priestoru vo výške 1,00 € mesačne na základe
faktúry vystavenej po ukončení štvrťroku.

K bodu 5: Diskusia: V tomto bode prítomní poslanci OZ diskutovali o prípravách na kultúrnu akciu
pri príležitosti výročia obce a o prípravách na futbalový turnaj. 

K bodu 6:   Návrh na uznesenie a záver:  Návrh na uznesenie  bol  schválený jednomyseľne
všetkými prítomnými poslancami.

Overovatelia:                                                                                         Ing. Stanislav Rakár

…..........................................                                                                         starosta obce 

…..........................................



ZÁPISNICA

napísaná  z XIX.  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v Nižná  Sitnica,  konaného dňa 13.04.2018
o  19,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.

Prítomní:  4 poslanci  OZ podľa prezenčnej listiny               
                 Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
                 Helena Mališová, administratívna pracovníčka
                 Emil Maguščák, kontrolór obce

XIX.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  v  Nižnej  Sitnici  otvoril  starosta  obce  Ing.
Rakár Stanislav, ktorý úvodom privítal všetkých prítomných a zároveň ich oboznámil s
programom zasadnutia:

1. Otvorenie  zasadnutia
2.Určenie  zapisovateľa  a  overovateľov  zápisnice
3. Plnenie uznesení z XVIII. zasadnutia OZ
4. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-03/2018
5. Informatívna správa o hospodárení 
6. Informácia o podaných žiadostiach o NFP
7. Prejednanie návrhu vyradenia majetku: Motorová striekačka PPS12
8. Vnútorný predpis o tvorbe a použití sociálneho fondu
9. Rôzne:
a/  Finančné,  technické  a  materiálne  zabezpečenie  kultúrnej  akcie  „Nižná  Sitnica  má
jubileum“
b/ Rozpočtové opatrenie pre rok 2018
10.Diskusia
11. Návrh na uznesenie a záver.

K bodu 1,2,3: Starosta obce Ing. Rakár Stanislav otvoril  XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Nižná  Sitnica. Predniesol návrh programu zasadnutia a doplnenie bodu č. 9 Rôzne. Za program
hlasovali všetci prítomní poslanci OZ.  Za  overovateľov zápisnice navrhol  Ing. Jaroslava Sukeľa  a
Blažeja  Varháča,  do  návrhovej  komisie   poslanca  Martina  Maguščáka  a  Mariána  Sukeľa.  Za
zapisovateľku navrhol H. Mališovú. OZ schválilo návrh starostu na určenie overovateľov zápisnice,
návrhovú komisiu a zapisovateľku.
Potom  starosta obce vyhodnotil uznesenie č. 18/2018 z XVIII. zasadnutia OZ zo dňa 18.01.2018.

K bodu  4,5:   Plnenie  rozpočtu  za  obdobie  01-03/2018  predniesla  pracovníčka  OcU,  zároveň
prečítala informatívnu správu o hospodárení obce za I.Q/2018.
 
K bodu 6:  Informatívnu správu o podaných žiadostiach o NFP predniesol starosta obce informoval
o podanej žiadosti na Úrad vlády-podpora rozvoja športu, nákup športových potrieb pre FK Nižná
Sitnica, ktorá ku dňu konania OZ ešte nebola vyhodnotená, ďalej informoval ohľadom podanej
žiadosti na MF SR- individuálne potreby, výmena okien a vstupných dverí na budove MŠ, ďalej o
podanej žiadosti na Úrad PSK o dotáciu na kultúrnu akciu pri príležitosti jubilea obce Nižná Sitnica
a  ohľadom projektu Kompostovisko, kde je termín podania žiadosti do 30.04., spolufinancovanie
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 €,  v rámci tohto projektu prebehlo verejné
obstarávanie cez elektronický kontraktačný systém, kde vyhrala najvýhodnejšia ponuka od firmy
AGRATECH, s.r.o. so sídlom Vranov n/T.   Zároveň starosta informoval OZ o podaných žiadostiach
v  rámci  Slovensko-Poľskej  spolupráce  a  to  projekt  s  názvom :  Prírodné  a  kultúrne  dedičstvo
Karpatského pohoria na konskej trase, ktorý doposiaľ prešiel formálnou a strategickou kontrolou a
ohľadom mikroprojektu v rámci Slovensko – Poľskej spolupráce s názvom Vidiecky dom.



K bodu 7:  V tomto bode bol prejednaný návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku a to:
Motorová  striekačka  PPS12,  rok  výroby 1964,  evidenčné  číslo:  majetku:  1/449,  OZ schválilo
vyradenie motorovej striekačky.

K bodu  8:  Vnútorný predpis  obce  č.  1/2018 o  tvorbe  a  použití  Sociálneho  fondu  predniesla
pracovníčka obce. OZ berie na vedomie VP obce č.1/2018.

K bodu 9: Rôzne: 
a/ Finančné, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnej akcie s názvom „ Nižná Sitnica má
jubileum“, ktoré sa uskutoční v obci 23.06.2018. Starosta informoval o prebiehajúcich prípravách
na kultúrnu akciu, o plánovanej kúpe reklamných predmetov pre občanov obce a hosťov, zároveň
informoval o plánovanom občerstvení pre občanov a hostí a o kultúrnom programe počas tohto dňa.
V tomto bode OZ schválilo finančné, technické a materiálne zabezpečenie akcie.
B/ Úprava 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 zápisnice. OZ v tomto
bode schválilo rozpočtové opatrenie č.1/2018

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

c/  Výberové  konanie  na  funkciu  obecného  kontrolóra- v  tomto  bode  OZ  vyhlasuje  výberové
konanie na funkciu obecného kontrolóra v zmysle zákona o obecnom zriadení §18 a, ods.8 písm.c, z
dôvodu  uplynutia  funkčného  obdobia  súčasného  kontrolóra  a  zároveň  žiada   starostu  obce  o
vyhlásenie výberového konania:
-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.

K bodu 10: Diskusia: V tomto bode nevystúpil nikto s prítomných.

K bodu 11:  Návrh na uznesenie a záver: Návrh na uznesenie predniesol M. Maguščák, ktorý bol
schválený jednomyseľne  všetkými prítomnými poslancami.
     Na záver XIX. Zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a XIX. Zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:                                                                                         Ing. Stanislav Rakár

…..........................................                                                                         starosta obce 

…..........................................



ZÁPISNICA
napísaná  z XX.  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v Nižná  Sitnica,  konaného dňa 22.06.2018
o  19,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.

Prítomní:  5 poslanci  OZ podľa prezenčnej listiny               
                 Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
                 Helena Mališová, administratívna pracovníčka
                 Emil Maguščák, kontrolór obce
                 Mgr.Jaroslava Širáková, hosť

XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Sitnici otvoril starosta obce Ing. Rakár
Stanislav,  ktorý  úvodom  privítal  všetkých  prítomných  a  zároveň  ich  oboznámil  s
programom zasadnutia:

1. Otvorenie  zasadnutia
2.Určenie  zapisovateľa  a  overovateľov  zápisnice
3.Plnenie uznesení z XIX. zasadnutia OZ
4. Výberové konanie – hlavný kontrolór obce Nižná Sitnica
5. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-05/2018 a informatívna správa o hospodárení.
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
7.Návrh na záverečný účet obce Nižná Sitnica za rok 2017
8.Výročná správa obce Nižná Sitnica za rok 2017
9.Audítorská správa o výsledku overenia účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia za
rok 2017 a audítorská správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok
2017
10.Správa hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu k 31.12.2017
11. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Nižná Sitnica na nasledujúce volebné
obdobie 2018-2022
12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nižná Sitnica na nasledujúce volebné
obdobie 2018-2022
13: Rôzne: Prenájom parcely EKN 645, k.ú.Nižná Sitnica za účelom prístupovej cesty k
projektu Kompostovisko v obci Nižná Sitnica
14.Diskusia
15.Návrh na uznesenie a záver.

K bodu 1,2,3:  Starosta obce Ing. Rakár Stanislav otvoril  XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Nižná  Sitnica.   Za  overovateľov zápisnice navrhol M. Maguščáka a M. Sukeľa.  Do návrhovej
komisie  poslanca Ing.J.Sukeľa a B.Varháča, J. Olexika.   Za zapisovateľku Helenu Mališovú. OZ
schválilo návrh starostu na určenie overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľku a
program zasadnutia podľa návrhu.
Potom  starosta obce vyhodnotil uznesenie č. 19/2018 zo XIX.. zasadnutia OZ zo dňa  13.04.2018.

K bodu 4:  V tomto bode vystúpil starosta obce a požiadal zástupcu o vedenie výberového konania
na  voľbu  hlavného  kontrolóra  obce.  Zástupca  starostu  Ing. Sukeľ  oboznámil  poslancov  OZ s
kandidátmi  na hlavného kontrolóra  obce  Nižná Sitnica  na nasledujúce  obdobie.  Do súťaže sa
prihlásili  dvaja  uchádzači,  p.  Emil  Maguščák,  súčasný  kontrolór  a  Mgr.Jaroslava  Širáková.
Konštatoval, že obidvaja uchádzači splnili požadované podmienky, ktoré boli stanovené. Poslanci v
súlade s § 11.  ods.4 písm. j/  a § 18 ods.1,  zákona 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení,  tajným
hlasovaním zvolili  za  hlavného  kontrolóra  obce  na  nasledujúce  obdobie  6  rokov  od  1.8.2018
súčasného kontrolóra p. Emila Maguščáka.

K bodu 5: Plnenie rozpočtu za obdobie 01-05/2018 predniesla pracovníčka OcU, zároveň prečítala
informatívnu správu o hospodárení obce  k 31.05.2018. OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu a



informatívnu správu o hospodárení obce.
K  bodu  6:   Pracovníčka  OcU  predložila  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  k  úprave
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  zápisnice.  Všetci
prítomní poslanci obecného zastupiteľstva v tomto bode schválili  rozpočtové opatrenie č.2/2018
podľa návrhu. 

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

K bodu 7:  V tomto bode pracovníčka OcU prečítala Návrh na Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Nižná Sitnica
a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad,   zároveň  v  tomto bode OZ schválilo
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 7.255,21 EUR
a účtovný výsledok hospodárenia za rok 2017 -zisk vo výške 6.887,12 € zúčtovať do nerozdeleného
zisku minulých rokov. Prítomní 5 poslanci, za: 5, proti:0, zdržali sa: 0.
/Záverečný účet obce tvorí prílohu zápisnice/

K bodu 8: Pracovníčka OcU prečítala poslancom obecného zastupiteľstva  Výročnú správu obce za
rok 2017. OZ berie na vedomie Výročnú správu za rok 2017.
/Výročná správa tvorí prílohu zápisnice/

K bodu 9:  V tomto bode pracovníčka OcU prečítala poslancom OZ:
Audítorskú správu o  o výsledku overenia účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia za rok
2017 a audítorskú správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2017. OZ
berie na vedomie audítorskú správu.

K bodu 10 :  Kontrolór  obce predniesol  stanovisko k  záverečnému účtu  obce za rok 2017  na
základe § 18 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v platnom znení.
(Stanovisko  hlav. kontrolóra k  záverečnému  účtu za rok 2017 tvorí prílohu zápisnice.)

K bodu 11:  Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Sitnica v tomto bode určilo  v súlade s § 11 ods. 3
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
obdobie  2018-2022  počet  poslancov  obecného  zastupiteľstva  obce  Nižná  Sitnica   v  počte  5.
Výsledok hlasovania. Prítomní 5 poslanci, za : 5, proti 0, zdržali sa 0.

K bodu 12:  Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Sitnica v tomto bode určilo  v súlade s § 11 ods. 4



písm. i)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu takto:  plný úväzok.  Výsledok
hlasovania. Prítomní 5 poslanci, za : 5, proti 0, zdržali sa 0.

K bodu 13, 14: Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom  parcely E KN  645, k.ú. Nižná Sitnica ,
druh: trvalý trávny porast, LV č.287 za účelom prístupovej cesty k cintorínu a ku „Kompostovisku v
obci Nižná Sitnica“: Prenajímateľ: Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Nižná
Sitnica, 094 07  Nižná Sitnica č. 108, štatutárny orgán: Mgr. Peter Kappan, farár a Nájomca: Obec
Nižná Sitnica, 094 07  Nižná Sitnica č.105, štatutárny orgán Ing.Stanislav Rakár, starosta obce.
V  tomto  bode  prebiehala  diskusia  ohľadom  pripravovanej  kultúrnej  akcie  610.  výročia  prvej
písomnej zmienky o obci.

K bodu 15:   Návrh na uznesenie a záver: Návrh na uznesenie predniesol Ing. Sukeľ J., návrh na
uznesenie  bol  schválený jednomyseľne  všetkými prítomnými poslancami.
     Na záver XX. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a XX. zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:                                                                                         Ing. Stanislav Rakár

…..........................................                                                                         starosta obce 

…..........................................



ZÁPISNICA

napísaná  z XXI.  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v Nižná  Sitnica,  konaného dňa 05.10.2018
o  18,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.

Prítomní:  5 poslanci  OZ podľa prezenčnej listiny               
                 Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
                 Helena Mališová, administratívna pracovníčka
                 Emil Maguščák, kontrolór obce

XXI.  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  v  Nižnej  Sitnici  otvoril  starosta  obce  Ing.
Rakár Stanislav, ktorý úvodom privítal všetkých prítomných a zároveň ich oboznámil s
programom zasadnutia:

1. Otvorenie  zasadnutia
2.Určenie  zapisovateľa  a  overovateľov  zápisnice
3.Plnenie uznesení z XX. zasadnutia OZ
4. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-092018 a informatívna správa o hospodárení.
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
6. Vyúčtovanie kultúrnej akcie „Nižná Sitnica má jubileum“
7: Rôzne: 
8.Diskusia
9.Návrh na uznesenie a záver.

K bodu 1,2,3:  Starosta obce Ing. Rakár Stanislav otvoril  XXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Nižná  Sitnica.   Za  overovateľov zápisnice navrhol M. Sukeľa a Ing.J.Sukeľa.  Do návrhovej
komisie  poslanca J.Olexika, M. Maguščáka a B.Varháča.   Za zapisovateľku Helenu Mališovú. OZ
schválilo návrh starostu na určenie overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľku a
program zasadnutia podľa návrhu.
Potom  starosta obce vyhodnotil uznesenie č. 20/2018 zo XX.. zasadnutia OZ zo dňa  22.06.2018.

K bodu 4: Plnenie rozpočtu za obdobie 01-09/2018 predniesla pracovníčka OcU, zároveň prečítala
informatívnu správu o hospodárení obce  k 30.09.2018. OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu a
informatívnu správu o hospodárení obce. / Plnenie rozpočtu, informatívna správa o hospodárení  je
prílohou zápisnice./

K  bodu  5:   Pracovníčka  OcU  predložila  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  k  úprave
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  zápisnice.  Všetci
prítomní poslanci obecného zastupiteľstva v tomto bode schválili  rozpočtové opatrenie č.3/2018
podľa návrhu.  / Rozpočtové opatrenie č.3/2018 je prílohou zápisnice/

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

K bodu 6:  V tomto bode pracovníčka OcU prečítala poslancom OZ vyúčtovanie kultúrnej akcie
Nižná Sitnica má jubileum. V tomto bode obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyúčtovanie
kultúrnej akcie. /Vyúčtovanie je prílohou zápisnice/

K bodu 7:  Rôzne: V tomto bode prebehla diskusia ohľadom blížiacich sa komunálnych volieb pre
voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva.  Starosta poslancov oboznámil  so
zoznamom zaregistrovaných kandidátov. Zároveň sa poďakoval súčasným poslancov za ich prácu
počas volebného obdobia 2014-2018. V tomto bode starosta informoval o podaných žiadostiach o
poskytnutie NFP, ďalej o prijatých výzvach na doplnenie žiadosti o dotáciu z UV SR-, projekt-
Výstavba chodníkov, oplotenia, osvetlenia a informačnej tabule na cintoríne v obci Nižná Sitnica  a
doplnenie  žiadosti  o  nenávratný finančný príspevok  z  PPA,   projekt-  Stavebné  úpravy  Domu
slovensko-poľskej  spolupráce.  Ďalej  v  tomto  bode  bol  schválený  Komunitný  plán  sociálnych
služieb obce Nižná Sitnica na obdobie rokov 2018-2023.

K bodu 8: Diskusia: V tomto bode nevystúpil nikto z prítomných.

K bodu 9:  Návrh na uznesenie a záver: Návrh na uznesenie predniesol M.Maguščák, návrh na
uznesenie  bol  schválený jednomyseľne  všetkými prítomnými poslancami.
     Na záver XXI. zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným
za účasť a XXI. zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:                                                                                           Ing. Stanislav Rakár

…..........................................                                                                         starosta obce 

….........................................



ZÁPISNICA

napísaná  I. ustanovujúceho  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v Nižná  Sitnica,  konaného dňa
28.11.2018  o  19,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.

Prítomní:  5 poslanci  OZ podľa prezenčnej listiny               
                 Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
                 Helena Mališová, administratívna pracovníčka
                 Emil Maguščák, kontrolór obce
                 Vladimír Hrežo, predseda MVK

Program:
Slávnostná časť:

1. Otvorenie  zasadnutia
2.Určenie  zapisovateľa  a  overovateľov  zápisnice
3.Oznámenie  o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce,  odovzdanie osvedčenia o
zvolení  novozvolenému  starostovi  obce  a  poslancom  novozvoleného  obecného
zastupiteľstva.
4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6.Vystúpenie novozvloleného starostu obce - príhovor

Pracovná časť:
7.Schválenie programu ustanovjúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8.Poverenie  poslanca  obecného  zastupiteľstva,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a  viesť
zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v  prípadoch  podľa  §  12ods.  1  a  ods.2  zákona  č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
9.Voľba návrhovej komisie.
10.Zriadenie  komisií  obecného  zastupiteľstva,  určenie  náplne  ich  práce,  voľba  ich
predsedov a členov-Komisia na ochranu verejného záujmu podľa úst.z.357/2004 Z.z.
11.Určenie platu starostu obce
12.Diskusia a rôzne.
13. Záver

K bodu  1,2,:  Starosta  obce  Ing.  Rakár  Stanislav  otvoril  I.  zasadnutie  obecného
zastupiteľstva Nižná  Sitnica.  Za  overovateľov zápisnice navrhol M.Maguščáka, M.Sukeľa..
Za zapisovateľku Helenu Mališovú. OZ schválilo návrh starostu na určenie overovateľov
zápisnice, zapisovateľku.
K bodu 3: Predseda OVK – Vladimír Hrežo prečítal výsledky volieb do orgánov samosprávy
obce  a  odovzdal  osvedčenia  o  zvolení  novozvolenému  starostovi  obce  a  poslancom
novozvoleného  obecného zastupiteľstva.
K bodu 4,5: Novozvolený starosta obce prečítal a podpísal sľub starostu obce Nižná Sitnica
a zároveň prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Nižnej Sitnici, ktorí svoj sľub
potvrdili svojim podpisom.
K bodu 6: V tomto bode vystúpil starosta obce a predniesol príhovor.  
K bodu 7: V tomto bode poslanci OZ schválili program zasadnutia.
K bodu 8:  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť  zasadnutia  OZ v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods.2 zákona č.  369/1990 Zb.  O
obecnom zriadení bolo presunuté na nasledujúce zasadnutie OZ.
K bodu 9: OZ schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: Ing. Sukeľ Jaroslav, Olexik Ondrej,
Varháč Blažej.



K bodu 10:  V tomto bode bola zriadená komisia na ochranu verejného záujmu  podľa
ústavného zákona č.  369/1990 Zb. O obecnom zriadení.  Náplňou práce tejto komisie je
kontrola predloženého majetkového priznania starostu obce. Zároveň za predsedu komisie
bol  zvolený  poslanec  M.  Sukeľ  a  za  členov  komisie  boli  zvolení  poslanci  B.Varháč,
Ing.J.Sukeľ.
K bodu 11: v tomto bode 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.
K  bodu  12:  V tomto  bode  prebehla  diskusia  ohľadom  prípravy  na  projekt:  Výstavba
chodníkov, oplotenia, osvetlenia a informačnej tabule na cintoríne v  obci Nižná Sitnica,
ohľadom zabezpečenia výrubu drevín na cintoríne.
K  bodu  13:  Návrh  na  uznesenie  a  záver:  Návrh  na  uznesenie  predniesol  poslanec
Ing.J.Sukeľ,  návrh  na  uznesenie   bol   schválený  jednomyseľne   všetkými  prítomnými
poslancami. 
Na záver  I.  ustanovujúceho zasadnutia OZ v Nižnej  Sitnici  sa starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť a I. zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:                                                                          Ing. Stanislav Rakár

…..........................................                                                     starosta obce 

….........................................                                               ….............................................



ZÁPISNICA

napísaná z II. zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  v Nižná  Sitnica,  konaného dňa  13.12.2018  o 
19,00 hodine v zasadačke OcU Nižná Sitnica.

Prítomní:  5 poslanci  OZ podľa prezenčnej listiny               
                 Ing. Rakár Stanislav, starosta obce
                 Helena Mališová, administratívna pracovníčka
                 Emil Maguščák, kontrolór obce

Programu II. zasadnutia:

1. Otvorenie  zasadnutia, schválenie programu O
2.Určenie  zapisovateľa  a  overovateľov  zápisnice
3. Plnenie uznesení z I. zasadnutia OZ. 
4. Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočet s výhľadom na roky 2020-2021
5. Plnenie rozpočtu za r. 2018 a informatívna správa o hospodárení obce
6. Rozpočtové opatrenie 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.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k  rozpočtu obce na rok 2019.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019.
9. Prejednanie všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Sitnica.
10. Určenie zástupcu starostu obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12ods. 1 a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
11. Rôzne:
12. Diskusia
13.. Záver
K bodu 1,2,3:  
Starosta obce Ing.  Rakár  Stanislav  otvoril  II.  zasadnutie  obecného zastupiteľstva Nižná
Sitnica. V bode 1 obecné zastupiteľstvo schválilo program II.zasadnutia a doplnenie bodu
Rôzne: o body: Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva s účinnosťou od
1.1.2019 a bod:  Prejednanie prijatia úveru na projekt Stavebné úpravy DSPS/ zateplenie. Za
overovateľov zápisnice navrhol B.Varháča a Ing.J.Sukeľa. Do návrhovej komisie navrhol p.
O.Olexika,  M.Maguščáka,  M.Sukeľa.  Za  zapisovateľku Helenu  Mališovú.  OZ schválilo
návrh starostu na určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky. Potom
starosta obce vyhodnotil uznesenie č. I/2018 zo I.. zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2018. OZ
berie na vedomie plnenie uznesení z I.zasadnutia OZ.

 K bodu 4: Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený nasledovne:

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 

        Zároveň v tomto bode obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet obce na
roky2020-2021.



 K bodu 5:  Plnenie rozpočtu za rok 2018 predniesla pracovníčka OcU, 
 zároveň prečítala informatívnu správu o hospodárení obce  k 30.11.2018. OZ berie na vedomie
 plnenie rozpočtu  a  informatívnu správu o hospodárení  obce.  /  Plnenie rozpočtu,  informatívna
správa o hospodárení  je prílohou zápisnice./

K  bodu  6:   Pracovníčka  OcU  predložila  poslancom  obecného  zastupiteľstva  návrh  k  úprave
rozpočtu obce pre rok 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  v  prílohe  zápisnice.  Všetci
prítomní poslanci obecného zastupiteľstva v tomto bode schválili  rozpočtové opatrenie č.4/2018
podľa návrhu.  / Rozpočtové opatrenie č.4/2018 je prílohou zápisnice/

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

K bodu 7 a 8 :  Hlavný kontrolór obce Nižná Sitnica prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra k
rozpočtu  obce na rok 2019. OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce
na rok 2019. Zároveň kontrolór obce predniesol OZ plán kontrolnej činnosti na I. Polrok 2019.

K  bodu  9:  V  tomto  bode  prejednali  poslanci  obecného  zastupiteľstva  Všeobecne  záväzné
nariadenie obce Nižná Sitnica č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Sitnica, kde sa zhodli, že uvedené VZN
zostáva v platnosti aj v roku 2019, okrem sadzby poplatku za TKO. K uvedenému VZN bol prijatý
Dodatok č.1 k VZN č.2/2017, kde sa  mení Piata časť- Poplatok za komunálne odpady a poplatok za
drobné stavebné odpady, článok 3 – sadzba poplatku s účinnosťou od 1.1.2019.  Sadzba poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019 je:
- pre FO s trvalým pobytom  alebo prechodným pobytom je poplatok 5,00 € ročne, poplatok za
nehnuteľnosť  (chalupa, chata, RD neobývaný) 5,00 € ročne,  pre PO, podnikateľov je poplatok
30,00 € ročne. Ostatné časti VZN č. 2/2017 zostávajú nezmenené.
/Dodatok č.1 k VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady je
prílohou zápisnice/

K bodu 10: 
V tomto bode bol schválený návrh starostu obce na menovanie zástupcu starostu obce na obdobie:
od 01.01.2019-31.12.2019 – Martin Maguščák
od 01.01.2020-31.12.2020-Blažej Varháč
od 01.01.2021-31.12.2021-Ondrej Olexik



od 01.01.2022-31.12.2022-Ing.Jaroslav Sukeľ

Zároveň  v  tomto  bode  OZ  poveruje  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.

K bodu 11: Rôzne:
OZ  schválilo  zásady  odmeňovania  poslancov  obecného  zastupiteľstva  obce  Nižná  Sitnica  s
účinnosťou od 01.01.2019.
Ďalej v tomto bode OZ schválilo 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.
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.

K bodu 12 a 13: Návrh na uznesenie a záver: 
 Návrh  na  uznesenie  predniesol  poslanec  Ing.J.Sukeľ,  návrh  na  uznesenie   bol   schválený
jednomyseľne  všetkými prítomnými poslancami. 
Na záver II.  zasadnutia OZ v Nižnej Sitnici sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť na II. zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia:                                                                          Ing. Stanislav Rakár

…..........................................                                                     starosta obce 

….........................................                                               ….............................................

 


