Zápisnica
zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 19.8.2014.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Vladimír Paulov, starosta obce
Poslanci : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová, Miroslav Čepera,
Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová
Neprítomní: Rudolf Boroš, hlavný kontrolór obce
Ďalší prítomní:Mária Keltiková, administratívna pracovníčka obce
Jana Lebedová, ekonómka obce

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zabezpečenie pamätnej tabule neb. biskupovi Jánovi Holoničovi v našej obci
5. Rozpočtové opatrenia č.4/2014
6. Zriadenie organizačnej jednotky Komunitné centrum Šamudovce
7. Informácie o ukončení VO na kolesový traktor
8. Riešenie autobusovej dopravy – nová autobusová stanica v meste Michalovce
9. Rôzne
10. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Vladimír Paulov, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnený: kontrolór obce Rudolf Boroš
Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Vlasta Pavlová, Miroslav Čepera
Zapisovateľka:
Mária Keltiková
Hlasovanie:
za: 7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,
Miroslav Čepera, Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava
Dzetkuličová
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

1

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Navrhované zloženie komisie: Maroš Lebeda, Ing. Miroslava Dzetkuličová
Hlasovanie: za: 7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,
Miroslav Čepera, Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň,
Ing.Miroslava Dzetkuličová
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Návrhy poslancov k predloženému programu: neboli žiadne
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce
schvaľuje
predložený program rokovania
Hlasovanie: za: 7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,
Miroslav Čepera, Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zabezpečenie pamätnej tabule neb. biskupovi Jánovi Holoničovi v našej obci
5. Rozpočtové opatrenia č.4/2014
6. Zriadenie organizačnej jednotky Komunitné centrum Šamudovce
7. Informácie o ukončení VO na kolesový traktor
8. Riešenie autobusovej dopravy – nová autobusová stanica v meste Michalovce
9. Rôzne
10. Záver

K bodu 4. Zabezpečenie pamätnej tabule neb. biskupovi Jánovi Holoničovi v našej obci
Starosta obce prítomných poslancov OZ informoval o tom, že v Pravoslávnej
cirkevnej obci Šamudovce sa dňa 30.8.2014 uskutoční liturgická slávnosť pri príležitosti
jubilejného
20. výročia od výstavby a posvätenia pravoslávneho chrámu Narodenia sv. Jána Krstiteľa,
ktorá bude spojená s odhalením pamätnej tabule na počesť bývalému michalovskému
biskupovi vl. Jánovi. Poznamenal, že pozvánku od duchovného správcu farnosti, ako aj
veriacich PCO už obdržal. Prečítal z nej program slávnostných bohoslužieb a všetkých
poslancov OZ týmto srdečne na slávnosť pozval.
Zároveň navrhol, aby pamätnú tabuľu, ktorá bude posvätená a osadená na vonkajšej stene
chrámu zabezpečila obec, aby tak ostala spomienkou na vl. Jána, ktorý pred prijatím
biskupskej služby v rokoch 1959-1983 pôsobil v obci Šamudovce ako jej duchovný správca.
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Nakoľko hodnota tabule bude činiť cca 700 €, navrhol financovanie v plnej výške.
Požiadal prítomných poslancov OZ, aby sa vyjadrili.
Poslankyňa Ing. Dzetkuličová konštatovala, že v minulosti sa prispievalo ostatným
cirkvám v obci, tak nemá nič proti tomu, aby obec zabezpečila aj pamätnú tabuľu, ktorá bude
umiestnená na pravoslávnom chráme.
Poslankyňa Pavlová taktiež s návrhom súhlasila.
Poslanec Čepera s návrhom súhlasil, ale vyjadril požiadavku oboznámiť o slávnosti
média, aby za takýto skutok bola obec zviditeľnená.
Starosta dal hlasovať o zhotovení pamätnej tabule vl. Jánovi v hodnote 700,00 €.
Uznesenie č. 12/2014 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení. n. p.
Schvaľuje
zhotovenie pamätnej tabule na počesť bývalému vl. Jánovi pre
Pravoslávnu cirkevnú obec Šamudovce vo výške 700 €.
Hlasovanie: za: 7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,
Miroslav Čepera, Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 zo dňa 18.8.2014 predložil starosta obce. Informoval
o vykonanie potrebných zmien v rozpočte, okrem potrebných presunov medzi položkami
a podpoložkami ide hlavne o čerpanie prostriedkov z Rezervného fondu na kapitálové
výdavky, konkrétne na kúpu kolesového traktora, nakoľko nenávratná dotácia
z Environmentálneho fondu bude obci poskytnutá vo výške 30.000,- € a zvyšok obec musí
dofinancovať. Jedná sa o čiastku 9.600,00 €, presun respektíve čerpanie z RF je potrebné vo
výške 8 021,05 €, nakoľko už v predchádzajúcom RO č. 3/2014 čerpanie z RF na tento účel
bolo schválené, ale došlo k zmene ceny kolesového traktora.
Celková úprava v príjmovej časti RO : + 9 177,99 € a
celková úprava vo výdavkovej časti RO : + 8. 958,05 €.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a rozpočtové opatrenie jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení n.p. a na základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p.
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
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Hlasovanie: za: 7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,
Miroslav Čepera, Jaroslav Kanči, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 6 Zriadenie organizačnej jednotky Komunitné centrum Šamudovce
Novelou zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách platnej od 1.1.2014 pre
Komunitné centrum Šamudovce, n.o. vyplývala povinnosť zaregistrovať sa do registra
poskytovateľov sociálnych služieb KSK. Nakoľko Komunitné centrum Šamudovce, n.o.
nemala žiadneho zamestnanca, bolo to prekážkou k registrácií a preto bolo nutné zmeniť
formu Komunitného centra Šamudovce, n.o. na Komunitné centrum ako organizačnú
jednotku obecného úradu.
Starosta obce prítomným poslancom OZ predložil na schválenie Zriaďovaciu listinu
Komunitné centrum Šamudovce, Plán činnosti Komunitného centra Šamudovce, ktoré budú
predložené k žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb KSK.
Po oboznámení sa s materiálmi poslanci OZ sa dotazovali, čo bude s KC Šamudovce, n.o.,
k čomu sa starosta vyjadril, že spôsob ukončenia činnosti KC Šamudovce, n.o. bude
prerokovaný na najbližšom zasadnutí správnej rady KC,n.o.
Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení. n. p.
Schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Komunitné centrum Šamudovce a Plán činnosti Komunitné centrum
Šamudovce
Hlasovanie: za: 7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,
Miroslav Čepera, Jaroslav Kanči, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 7 - Informácie o ukončení VO na kolesový traktor
Starosta obce informoval prítomných s ukončením Výberového konania na kúpu
kolesového traktora zn. ZETOR MAJOR 80 s čelným nakladačom ZL 26 s príslušenstvom
v rámci projektu : Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Do
elektronickej aukcie sa prihlásil len jeden uchádzač firma MK Traktor s.r.o. Okružná 94,
Michalovce, ktorá sa stala aj víťazom VO. Firma MK Traktor s.r.o. v kúpnej zmluve za
dodanie Traktora Major 80 je uvedená suma 39.600,- €. Formou dotácie obec dostane
finančnú čiastku 30.000,00 € zvyšné finančné prostriedky musí obec uhradiť z vlastných
zdrojov tak, ako o tom starosta informoval v predchádzajúcom bode programu. Uvedené
informácie poslanci OZ vzali na vedomie.
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Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení. n. p.
Berie na vedomie
Kúpu kolesového traktora zn. ZETOR MAJOR 80 s čelným nakladačom ZL 26
s príslušenstvom v rámci projektu Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
odpadov.
K bodu č. 8 - Riešenie autobusovej dopravy – nová autobusová stanica v meste
Michalovce
Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby predložili poznatky a pripomienky od
obyvateľov obce k autobusovej doprave, čo sa týka novej autobusovej stanice v
Michalovciach. Poslanci skonštatovali veľkú nespokojnosť zo strany obyvateľstva, nakoľko
autobusy končia svoju trasu na novej autobusovej stanici, čo je vlastne železničná stanica
a nemajú sa ako dostať do centra mesta.
Starosta navrhol poslancom, aby z ich iniciatívy sa napísala petícia za obyvateľov našej obce
k nespokojnosti autobusových trás po uvedení do prevádzky novej autobusovej stanice.
Poslanci súhlasili a navrhli aj trasy jednotlivých spojov, hlavne v ranných a poobedňajších
hodinách.
K bodu č. 9 – R ô z n e
Poslanec Miroslav Čepera:
- vyjadril požiadavku, aby do uskutočnenia slávnosti v Pravoslávnej cirkevnej obci
Šamudovce bola zabezpečená úprava priestorov pred obecným úradom, kultúrnym domom,
pred domom a vo dvore č.100 a v areáli školy, nakoľko pohostenie sa bude konať v KD
a zúčastnia sa ho vzácni hostia, ale hlavne aby bol poriadok po celej obci.
- informoval poslancov o aktivitách Jednoty dôchodcov v obci, poďakoval starostovi za
zabezpečenie občerstvenia na akcie a zároveň požiadal do budúcna dať vyhotoviť pre
dôchodcov rovnaké tričká s emblémom obce.
Poslanec Jaroslav Kanči:
- Dotazujú ho obyvatelia zo s.č. 152, prečo sa kanalizácia nerealizuje aj smerom na
Vrbnicu k ich rodinnému domu.
Starosta odpovedal, že kanalizácia bola projektovaná aj týmto smerom až po posledný
RD v Šamudovciach s.č. 152, ale projekt sa zruší, nakoľko je predpoklad, že bude
veľmi nízka napojenosť na kanalizáciu a o tomto už nerozhoduje obec.
Poslankyňa Ing. Miroslava Dzetkuličová
- Je potrebné dbať na udržiavanie poriadku na miestnom cintoríne, aby pred príchodom
sviatku „Všetkých svätých“ bol cintorín upravený.
- Starosta nadviazal na tento dotaz a oznámil prítomným, že sa začali opravovať
chodníky na miestnom cintoríne.
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K bodu 10. - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Mária Keltiková

Vladimír Paulov
starosta obce

Overovatelia:
Vlasta Pavlová
Miroslav Čepera

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