Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 23.9.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Emil Ircha, starosta obce
Poslanci : Ľubomír Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Maroš Lebeda, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň

Neprítomní :

Ing. Beáta Pavlová, kontrolórka obce

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce, Mgr. Ján Frena, predseda MAS
Duša, o.z., Mgr. Jozef Kuzemka, SOŠ Strážske
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Analýza potrieb a potenciálu obce k spracovaniu Stratégie komunitne vedeného
rozvoja (CLLD) pre obdobie 2014-2020.
5. Spolufinancovanie spoločného projektu v rámci Regionálneho združenia obcí
Laborecká Niva na predchádzanie vzniku bioodpadu vo výške 5% na rok 2016.
6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2014. Overenie
výročnej správy obce za rok 2014.
7. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Privítal všetkých prítomných
poslancov OZ, predsedu MAS Duša, o.z. Mgr. Jána Frenu a Ing. Jozefa Kuzemku,
povereného riadením SOŠ Strážske. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi
poslanci OZ a zasadnutie je uznášania schopné. Prečítal program zasadnutia OZ. Vyzval
prítomných k doplneniu návrhu programu. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky
ani návrhy, preto dal hlasovať o programe OZ.
Hlasovanie: za: 7 poslancov –Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr.Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol schválený, v tomto znení:
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Analýza potrieb a potenciálu obce k spracovaniu Stratégie komunitne vedeného
rozvoja (CLLD) pre obdobie 2014-2020.
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5. Spolufinancovanie spoločného projektu v rámci Regionálneho združenia obcí
Laborecká Niva na predchádzanie vzniku bioodpadu vo výške 5% na rok 2016.
6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2014. Overenie
výročnej správy obce za rok 2014.
7. Záver

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov
zápisnice poslancov Mgr. Alenu Hamzovú a p. Ľubomíra Baloga.
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Lívia Ferková, p. Marián Balog a p. Tomáš Koreň.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Hlasovanie: za: 7 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš
Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Lívia Ferková, p. Marián Balog a p. Tomáš Koreň.

K bodu č. 4 - Analýza potrieb a potenciálu obce k spracovaniu Stratégie komunitne
vedeného rozvoja (CLLD) pre obdobie 2014-2020.
Zasadnutia OZ sa zúčastnil Mgr. Ján Frena, predseda MAS DUŠA, o.z., ktorý vystúpil
s požiadavkou spolupráce na prieskume , ktorý poslúži k príprave strategického rozvojového
dokumentu našej obce, ako aj Stratégie komunitne vedeného miestneho rozvoja územia
v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z.
Prieskum medzi občanmi pomôže určiť potenciál územia a tiež diagnostikovať reálne
problémy a potreby miestneho ekonomického rozvoja a jeho obyvateľov, tvorbu strategického
dokumentu, umožní lepšie poznať problémy, potreby, návrhy a očakávania a napomôže
jednoduchšie určiť ciele a priority MAS v nasledujúcich rokoch.
Zdôraznil, že obce musia mať vypracované projekty, ktoré by sa mali podporovať
v novom programovacom období 2014-2020.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 36/2015.
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Návrh na uznesenie č.36/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informatívnu správu o analýze potrieb a potenciálu obce k spracovaniu Stratégie komunitne
vedeného rozvoja (CLLD) pre obdobie 2014-2020.
Po vystúpení Mrg. Jána Frenu udelil starosta obce slovo prítomnému poverenému
riaditeľovi SOŠ Strážske, Mgr. Jozefovi Kuzemkovi, ktorý požiadal poslancov OZ
o spoluprácu pri zlepšení dochádzky žiakov novootvoreného elokovaného pracoviska SOŠ
v Šamudovciach, najmä apelovaním na rodičov a samotných žiakov.

K bodu č. 5 - Spolufinancovanie spoločného projektu v rámci Regionálneho združenia
obcí Laborecká Niva na predchádzanie vzniku bioodpadu vo výške 5% na rok 2016.
Od 1.1.2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý
prinesie zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a obec bude povinná zabezpečiť
zavedenie a vykonávanie triedeného zberu BRO.
Na predchádzanie vzniku bioodpadu RZO Laborecká Niva pripravuje spoločný projekt
na domáce kompostovanie, kde spolufinancovanie obce bude vo výške 5%, čo za našu obec
predstavuje sumu 1.380,89 €.
Nakoľko k danému projektu poslanci OZ obdŕžali vopred na preštudovanie predbežnú
cenovú kalkuláciu , ako aj sprievodný list s hlavnými zmenami z vyhlášky k novému zákonu,
vyzval starosta obce prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k spolufinancovaniu projektu vo
výške 5% .
Poslanec Vladimír Paulov uviedol, že pre obec nie je výhodne ísť do projektu so
všetkými obcami, ktoré sú v združení Laborecká Niva, ale aby v projekte boli iba 3-4 obce.
Starosta obce upozornil, že teraz je potrebné sa vyjadriť k otázke spolufinancovania
projektu vo výške 5%.
Keďže nikto z prítomných už nemal žiadne pripomienky, starosta obce požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 37/2015 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Plánované spolufinancovanie vo výške 5% v maximálnej výške 1.380,89 € pri pripravovanom
projekte na domáce kompostovanie BRO.
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Hlasovanie: za: 7 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 37/2015 bolo jednohlasne schválené tak, ako bolo
navrhnuté.

K bodu č. 6 - Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2014.
Overenie výročnej správy obce za rok 2014.
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2014, ako aj dodatok
správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou ( príloha zápisnice)
obdŕžali poslanci OZ vopred na preštudovanie, preto starosta obce vyzval poslancov, aby
predložili svoje otázky k predmetným správam.
Nikto z prítomných poslancov nemal k správam žiadne otázky, preto požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 38/2015.

Návrh na Uznesenie č.38/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
a) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2014.
b) Overenie výročnej správy obce za rok 2014.

K bodu 7. - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Mária Keltiková
Emil Ircha
starosta obce
Overovatelia:
p. Ľubomír Balog

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

Mgr .Alena Hamzová

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