
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sikeničke 

Rok 2021 

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26.02.2021 

Uznesenie č. 1/2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 

 za: 5   proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu 

rozpočtu obce na rok 2021 

 za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2021 

 za: 5  proti: 0  zdržal sa:0 

 

Uznesenie č. 4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke berie na vedomie Viacročný rozpočet na roky 2022-2023 

 za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28.05.2021 

 

Uznesenie č. 5/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke konštatuje: 

- že Czibulková M. a Kálaziová T. dňa 19.04.2021 sa písomne vzdali poslaneckého 

mandátu 

- že za poslancov obecného zastupiteľstva nenastúpili náhradníci E. Szollósiová  a E. 

Benková, lebo odmietli zložiť sľub poslanca OZ. 

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje nenastúpenie náhradníkov na uvolnený mandát dňom 

28.05.2021 

za: 2  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo vSikeničke berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k 

Záverečnému účtu obce Sikenička za rok 2020 

 za:2  proti: 0  zdržal sa:0 

 

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu obce Sikenička za rok 2020, 

vypracovanú v zmysle § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z o účtovníctve  

a schvaľuje: 

1. Záverečný účet obce Sikenička za rok 2020 v zmysle § 16 ods. 10 písm. a( zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 

s výrokom „ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 

2. Tvorbu rezervného fondu vo výške 3 376 € za rok 2020 

3. Zmenu rozpočtu na rok 2020 nasledovne: 



a. Na strane príjmov použitie finančných prostriedkov na rozpočtovej položke 

453 v hodnote 23 929 € podľa schváleného rozpočtu. 

b. Na strane príjmov navýšenie finančných prostriedkov na rozpočtovej položke 

453 v hodnote 9 833€ a použitie ich na opravu a údržby obecných 

nehnuteľností na strane výdavkov na rozpočtovej položke 653 006. 

 za: 2  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastuipiteľstvo v Sikeničke berie na vedomie Správu o vykonanej kontrole 

 za: 2  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 9/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

 za: 2  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.08.2021 

 

Uznesenie č. 10/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke konštatuje, 

že za poslancov obecného zastupiteľstva nenastúpili náhradníci Anita Szélesová, Silvia 

Dávidová a Katarína Svorenová, lebo odmietli zložiť sľub  poslanca. 

Ďalší náhradníci Zoltán Méri a Tamás Dinnyés zložili sľub poslanca dňa 27.08.2021. 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke vyhlasuje nastúpenie náhradníkov na uvolnený mandát 

dňom 27.08.2021. 

 za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 11/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke berie na vedomie Správu o vykonanej kontrole za I. polrok 

 za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 12/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke schvaľuje VZN č. 1/2021 ktorým sa dopĺňa VZN obce 

Sikenička č. 1/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov skôl 

a školských zariadení v obci Sikenička v znení VZN č. 6/2019- 

 za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 13/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke na základe bodu(5) §18 c. Zákona 369/1990 schvaľuje 

mesačnú odmenu pre hlavnú kontrolórku od 01.08.2021 vo výške 30% funkčného platu. 

 za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 14/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov schvaľuje prijatie úveru vo výške   

30 000,00 EUR (tridsaťtisíc eur)poskytnuté zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: 

Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, 

zapísanej v Obchodnom registri Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, 

Vložka číslo: 148/Iso splatnosťou na 10 rokov pri úrokovej sadzbe: 0,70 % p. a., a za 



podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy 

dodatkom na účely zabezpečenia financovania investičného projektu : Realizácia komplexnej 

rekonštrukcie miestnych komunikácií obce Sikenička. 

 za: 4  proti:0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 15/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Sikeničke podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov schvaľuje vykonanie rozpočtového  opatrenia – zmenu rozpočtu 

na rok 2021, a to na strane príjmov zvýšenie finančných operácií v sume 30 000,- EUR 

dlhodobého bankového úveru, na strane výdavkov zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 30 

000,- EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií.  

 za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 


