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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v ŠAMUDOVCIACH 

konaného dňa  18. 12. 2013 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Kontrola uznesenia č.8/2013 zo dňa 25.11.2013 

5. Návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2014 

6. Rôzne 

7. Závery z rokovania OZ 

8. Záver 

      

Bod č. 1 -   Otvorenie 

 

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Vladimír Paulov. 

Privítal prítomných poslancov OZ. Skonštatoval, že sú prítomní piati poslanci, dve 

poslankyne sa ospravedlnili pre pracovné zaneprázdnenie a že OZ je uznášaniaschopné a 

môže pokračovať.  

Oboznámil ich s programom rokovania, za ktorý dal hlasovať. Za predložený program 

hlasovalo všetkých päť prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol proti, nikto sa 

nezdržal hlasovania. 

 

Záver hlasovania: Program zasadnutia OZ bol  schválený piatimi prítomnými poslancami 

OZ. 

 

 

Bod č. 2 -   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov zápisnice p. Miroslava 

Čeperu a  p. Maroša Lebedu. 

 

 

Bod č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta obce dal návrh, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto 

zložení: p.Vlasta Pavlová  a p. Maroš Lebeda. O predloženom návrhu dal hlasovať. 

Za predložený návrh hlasovalo päť prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných  nebol 

proti a nikto sa hlasovania nezdržal.  

 

Záver hlasovania: Do návrhovej a volebnej komisie boli zvolení:  

p. Vlasta Pavlová  a p. Maroš Lebeda. 
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Bod č. 4 – Kontrola uznesenia č. 8/2013 zo dňa 25.11.2013 

 

 Kontrolu uznesenia č. 8/2013 zo dňa 25.11.2013 previedol starosta obce. 

Skonštatoval, že body uznesenia boli splnené. 

 

 

Bod č. 5– Návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2014 

 

Starosta obce prítomným poslancom OZ predložil na prejednanie Návrh rozpočtu 

obce Šamudovce na rok 2014. 

Vyzval poslancov OZ, aby sa k uvedenému  návrhu vyjadrili. Nakoľko nikto z prítomných 

poslancov OZ nemal žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy starosta dal hlasovať o 

schválení Rozpočtu obce Šamudovce na rok 2014. Za jeho schválenie hlasovalo všetkých päť 

prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania nezdržal. 

  

Záver hlasovania: Rozpočet obce Šamudovce na rok 2014 bol schválený piatimi prítomnými 

poslancami OZ. 

 

Starosta ďalej informoval prítomných poslancov o novom zákone č. 426/2013 Z.z.  z 

29. novembra 2013, s účinnosťou od 14.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 

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

zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona čl.1 ods.3 obecné 

zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce 

(programovom rozpočte obce). Na základe uvedeného navrhol, aby sa poslanci vyjadrili 

k tejto možnosti. Poslanci vyjadrili súhlas  s možnosťou, ktorú ponúka tento zákon a rozhodli 

o neuplatňovaní programov v rozpočte obce Šamudovce. Starosta obce dal hlasovať 

o neuplatňovaní programov v rozpočte obce Šamudovce od roku 2014.   

Za schválenie  hlasovalo všetkých päť prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

  

Záver hlasovania: Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce rozhodlo o neuplatňovaní 

programov v rozpočte obce Šamudovce od roku 2014.   

 

Bod č. 6 – R ô z n e 

 

Starosta obce prítomných poslancov oboznámil s výzvou Ministerstva ŽP SR na 

doplnenie náležitosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Krásnovce, 

Šamudovce – kanalizácia. 

Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.  

 Starosta obce prítomných poslancov OZ oboznámil s tým, že obec podala na ÚPSVaR 

Michalovce žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorá žiadosť 

bola obci schválená a od 1.1.2014 bude na základe podpísanej dohody vytvorené nové 

pracovné miesto riadiaceho pracovníka komunitného centra na dobu 9 mesiacov 

s financovaním 80 % z ÚPSVaR Michalovce a spoluúčasťou obce 20%. 

Nakoľko k uvedenému predmetu dohody nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani 

doplńujúce návrhy, dal starosta hlasovať, kto je za schválenie vytvorenia nového pracovného 

miesta riadiaceho pracovníka KC. Za hlasovalo všetkých päť prítomných poslancov OZ, 

nikto z prítomných nebol proti a nikto z prítomných sa nezdržal hlasovania. 
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  Záver hlasovania:  Vytvorenie nového pracovného miesta pre riadiaceho pracovníka KC od 

1.1.2014 podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. bolo schválené piatimi prítomnými poslancami 

OZ. 

   Starosta obce prítomných poslancov poinformoval o zápise obce do registra  

poskytovateľov sociálnych služieb formou denného centra podľa zákona 448/2008 Z.z.. 

Zároveň priblížil aj činnosti niektorých denných komunitných centier na Slovensku, ktoré 

získal z internetu a podotkol, že aj v našom dennom centre bude potrebné realizovať takéto 

aktivity a práve to bude mať na starosti nový riadiaci pracovník  KC. 

Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie. 

Pre poslancov za účasť na zasadnutí OZ v roku 2013  starosta obce navrhol koncoročnú 

odmenu vo výške 60 €. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal iný návrh, dal 

hlasovať, kto je za schválenie uvedenej odmeny. Za schválenie hlasovalo päť prítomných 

poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Dve poslankyne neprítomné-

ospravedlnené. 

Záver hlasovania: Odmena vo výške 60 € poslancom za účasť na zasadnutiach OZ v roku 

2013 bola piatimi  prítomnými poslancami schválená. 

 

   

 Bod č. 7 -  Závery z rokovania 

 

 Závery z rokovania prečítal poslanec OZ p. Maroš Lebeda.  

Nikto z prítomných poslancov OZ k prečítaným záverom nemal žiadne pripomienky, ani 

doplňujúce návrhy. 

Za ich prijatie hlasovalo päť prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol proti, nikto 

z prítomných sa hlasovania nezdržal. 

 

Bod č. 8 - Záver 
 

 Na záver starosta obce Vladimír Paulov poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutiach počas celého roka, za spoluprácu pri riešení problémov, ako aj za účasť na 

voľbách do VÚC a všetkým zaželal krásne vianočné sviatky. 

 

Zapísala: Mária Keltiková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Čepera Miroslav     ................................. 

 Lebeda Maroš         .................................  

 

 

Starosta obce :              Vladimír Paulov     ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


