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Zápisnica  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, 

 konaného dňa 4.5.2016 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Starosta obce : Emil Ircha   

                              Poslanci : Ľubomír Balog,  Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, 

                              Maroš Lebeda, Vladimír Paulov, Marián Balog  

Neprítomní :        Poslanec: Tomáš Koreň  

Ďalší prítomní:    Jana Lebedová , adm. pracovníčka obce, Ing. Beáta Pavlová, hlavná    

       kontrolórka obce, občania obce  uvedení na prezenčnej listine 

 PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Zmluva so zberovou spoločnosťou ENVI-PAK a.s.  

5. Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2015 

6. Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2015 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie  

 

Zasadnutie OZ  otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Privítal všetkých prítomných. 

Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci OZ, jeden poslanec OZ je 

neprítomný a zasadnutie je uznášania schopné. Oboznámil všetkých s programom zasadnutia 

OZ. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne  návrhy, starosta obce dal hlasovať o programe 

OZ.  

Hlasovanie:   za: 6 poslancov –Lívia Ferková, Maroš Lebeda,  Mgr. Alena Hamzová,                                                       

                                                   Ľubomír Balog, , Marián Balog, Vladimír Paulov 

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

  neprítomný 1 poslanec: Tomáš Koreň        

Starosta obce skonštatoval, že  program OZ bol šiestimi prítomnými schválený  v tomto 

znení. 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Zmluva so zberovou spoločnosťou ENVI-PAK a.s.  

5. Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2015 

6. Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2015 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce 

8. Diskusia 

9. Záver 
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K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov 

zápisnice určil poslancov p. Maroša Lebedu a pani Líviu  Ferkovú. 

 

K bodu č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

 Starosta obce navrhol, aby  mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení: 

p. Ľubomír Balog, p.  Mgr. Alena Hamzová, a p. Marián Balog. 

 

Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej 

a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu. 

Hlasovanie:  za: 6 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                   Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog 

                      proti :  0  poslancov                                      

                     zdržal sa:  0  poslancov 

                     neprítomný 1 poslanec: Tomáš Koreň                    

Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude  pracovať v zložení: 

p. Ľubomír Balog, p.  Mgr. Alena Hamzová, a p. Marián Balog. 

 

K bodu č. 4 – Zmluva so zberovou spoločnosťou ENVI-PAK a.s. Bratislava  

 

 

Starosta obce prítomným  predložil Zmluvu so zberovou spoločnosťou  ENVI-PAK 

a.s. , Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava. Predmetom zmluvy je rámcová dohoda  

o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov  

pre zložku  odpadov z obalov  a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti 

obce. 

  Starosta pripomenul poslancom, že  zmluva o budúcej zmluve č. VMI0713201507A bola  

uzavretá  v roku 2015 na základe uznesenia č. 55/2015 zo dňa 20.12.2015. 

Keďže nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky,  starosta požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu uznesenia č.5/2016 a dal o návrhu hlasovať. 

  

Návrh na uznesenie č. 5/2016 

  Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje 

Zmluvu  č. VMI0713201507A podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v z.n.p.  s firmou ENVI-PAK , a.s., Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava, ktorej 

predmetom je rámcová dohoda  o podmienkach prevádzkovania miestneho systému 

triedeného zberu komunálnych odpadov  pre zložku  odpadov z obalov  a odpadov z 

neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce. 
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Hlasovanie: 

za:  6 poslancov :  Lívia Ferková, Maroš Lebeda ,Mgr. Alena Hamzová,  

                               Ľubomír Balog, Marián Balog, Vladimír Paulov 

proti :  0  poslancov                                      

zdržal sa:  0  poslancov  

neprítomný 1 poslanec: Tomáš Koreň        

 

Starosta obce skonštatoval, že  Uznesenie č. 5/2016 bolo schválené šiestimi poslancami  OZ 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 5 – Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2015 

 

 Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o prednesenie stanoviska 

k záverečnému účtu obce Šamudovce za rok 2015 a k celoročnému hospodáreniu obce za rok 

2015 (príloha zápisnice). Starosta dodal, že materiál Záverečného účtu obce  obdŕžal každý 

poslanec spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ elektronickou poštou, alebo v písomnej forme. 

Pani Ing. Beáta Pavlová, hlavná kontrolórka obce prečítala svoje stanovisko k Záverečnému 

účtu v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

odporučila  poslancom OZ schváliť, Záverečný účet Obce Šamudovce za rok 2015 výrokom 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

Hlavná kontrolórka obce navrhla schváliť prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 

2015 vo výške 14 274,47 € do rezervného fondu obce. 

Starosta obce dal hlasovať o  Záverečnom účte obce Šamudovce a celoročnom hospodárení 

obce za rok 2015  a o prevode prebytku hospodárenia do RF. 

Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 6/2016.  

 

Návrh na Uznesenie č. 6/2016 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

a) Berie na vedomie 

  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015 

b) Schvaľuje  

1. Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné  hospodárenie bez výhrad. 

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

14 274,47 €. 

 

Hlasovanie:   za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                   Ľubomír Balog, , Marián Balog, Vladimír Paulov 

                       proti :  0  poslancov                                      

                       zdržal sa:  0 poslancov  

  neprítomný 1 poslanec: Tomáš Koreň        

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 6/2016 bolo  šiestimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 
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K bodu č. 6 – Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2015 

 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby predložili svoje pripomienky   k 

Individuálnej výročnej správe obce Šamudovce za rok 2015, ktorá je zverejnená na web 

stránke obce a na úradnej tabuli obce. Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky ani 

dotazy a Individuálnu výročnú správu obce Šamudovce za rok 2015 vzali na vedomie. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 7/2016.  

 

Návrh na Uznesenie č.7/2016 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

        

 Berie na vedomie 

  Individuálnu výročnú správu obce Šamudovce za rok 2015. 

 

K bodu č. 7–  Správa hlavnej kontrolórky obce 

Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Beátu Pavlovú, aby podala správu 

z vykonanej kontroly zo  dňa 14.4.2016. K prečítanej Správe nikto z poslancov, nemal žiadne 

pripomienky ani dotazy, starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie 

č. 8/2016.  

 

Návrh na Uznesenie č.8/2016 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

        

 Berie na vedomie 

  Správu z kontroly pokladničnej hotovosti vykonanej dňa 14.4.2016. 

 

K bodu č. 8 –  Diskusia 

 

Informatívne správy starostu obce: 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o začatí  zameriavania  pozemkov 

KÚ obce  Lastomír a obce Krásnovce. V najbližšej dobe bude vypracovaný 

Geometrický plán  dotknutých katastrálnych území.  Po dohode so starostami  sa 

náklady na zhotovenie GP  rozdelia medzi dotknuté obce. Starosta spresnil, že sa 

jedná výlučne o územie, kde sa nachádzajú stavby RD Rómov na začiatku obce 

a na konci obce.  Starosta vyzval poslancov, aby predložili svoje pripomienky 

k tejto problematike. P. Paulov navrhol, aby všetko ostalo tak ako doteraz, keďže 

je to tak už desaťročia. Starosta oponoval, že je to nutnosť už konečne uviesť na 

pravú mieru, pretože naša obec sa nemôže vyjadrovať k novým stavbám na týchto 

územiach, keďže stavebné povolenia vydáva obec v ktorej sa dané KÚ nachádza, 

ale daň z nehnuteľností a všetky ostatné miestne dane a poplatky títo občania 
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uhrádzajú našej obci. Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 

uznesenie č. 9/2016.  

 

 Návrh na Uznesenie č.9/2016 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

       

a) Berie na vedomie 

Podané informácie ohľadom zameriavania a rozdelenia   časti katastrálnych území obcí 

Lastomír , Krásnovce a Šamudovce. 

b) Schvaľuje  

Zhotovenie Geometrického plánu dotknutých časti katastrálnych území obce Lastomír, 

Krásnovce, Šamudovce s tretinovým financovaním. 

Hlasovanie:   za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                   Ľubomír Balog, , Marián Balog, Vladimír Paulov 

                       proti :  0  poslancov                                      

                       zdržal sa:  0 poslancov  

  neprítomný 1 poslanec: Tomáš Koreň        

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 9/2016 bolo  šiestimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 Dňa 3.5.2016 sa začalo s prekládkou internetovej ústredne  firmy MINET 

z budovy pred OcÚ do budovy obce s.č.100. Starosta vyzval poslancov, aby 

navrhli ako využiť prázdnu budovu. Pán poslanec Vladimír Paulov navrhol, aby sa 

odstránila. Všetci poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

 

 Starosta predložil prítomným poslancom  Návrh Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. 

Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka s firmou 

FA HUNTER – IGOR TOMKO na celoročný odchyt túlavých zvierat v obci. 

Dohodnutá ročná suma je 0,35 € na obyvateľa t.j. 217,00 €. Odchyt sa uskutoční max. 8 

krát ročne. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k tejto zmluve. Poslanci sa zhodli, že je  

potrebné mať zabezpečený odchyt túlavých zvierat v obci, nakoľko situácia je v obci 

dosť vážna, hlavne čo sa týka Rómskych psov. Starosta požiadal návrhovú komisiu, 

aby prečítala návrh na uznesenie č. 10/2016.  
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 Návrh na Uznesenie č.10/2016 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

       

Schvaľuje  

Zmluvu o dielo podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Obchodného zákonníka s firmou FA HUNTER – IGOR TOMKO na celoročný odchyt túlavých 

zvierat v obci. Dohodnutá ročná suma je 0,35 € na obyvateľa t.j. 217,00 €.  

 

Hlasovanie:   za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                   Ľubomír Balog, , Marián Balog, Vladimír Paulov 

                       proti :  0  poslancov                                      

                       zdržal sa:  0 poslancov  

  neprítomný 1 poslanec: Tomáš Koreň        

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 10/2016 bolo  šiestimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 Na základe jednania o rozšírení kamerového systému v obci  na parkovisko pred 

Pravoslávnym chrámom  a na ulicu pri rodinnom dome súp. číslo 12 na 

predchádzajúcom zasadnutí konaného dňa 9.3.2016.  Starosta predložil cenovú 

ponuku od firmy SYTELI s.r.o. Michalovce, ktorá nám už dodávala kamerový 

systém v hodnote cca 1 380,00 €. Starosta vyzval poslancov, aby sa k tejto 

možnosti vyjadrili. Poslanci mali dotaz z akého zdroja budú kamery napájané. 

Starosta odpovedal, že napájanie bude z budovy KC. Starosta požiadal návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 11/2016.  

 

 Návrh na Uznesenie č.11/2016 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

       

Schvaľuje  

Rozšírenie kamerového systému v obci  na parkovisko pred Pravoslávnym chrámom a na 

ulicu pri rodinnom dome súp. číslo 12.  

Hlasovanie:   za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                   Ľubomír Balog, , Marián Balog, Vladimír Paulov 

                       proti :  0  poslancov                                      

                       zdržal sa:  0 poslancov  

  neprítomný 1 poslanec: Tomáš Koreň        

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 11/2016 bolo  šiestimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 
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 Pán poslanec Ľubomír Balog  navrhol, aby kamerový systém bol rozšírený  aj 

na koniec obce smerom  na Vrbnicu, pretože  v uličke pri RD č. 64 sa schádza 

po večeroch Rómska mládež a obyvatelia sa sťažujú na hluk v nočných 

hodinách. Starosta odpovedal, že na tomto mieste nie je možné zatiaľ osadiť 

kamery nakoľko tam nie je zrealizované potrebné vedenie a obec by to stálo 

nemalé finančné prostriedky, ale ubezpečil poslancov, že ako náhle vyjde 

výzva na ďalšie rozšírenie kamerového systému tak obec sa do takej výzvy 

zapojí. 

 Starosta prítomných informoval  o elektrifikácií železnice, ale územia  našej 

obce sa to netýka. 

 Starosta informoval o tranzitnom plynovode, ktorý bude prechádzať aj cez naše  

katastrálne územie obce a bude na našom území vybudovaný aj trasový uzáver. 

 Starosta podal informácie ohľadne podaných projektov na rekonštrukciu 

budovy obecného úradu a kultúrneho domu, konkrétne -  energetická 

náročnosť OcÚ a KD. O schválení, alebo neschválení projektu bude starosta 

poslancov priebežne informovať.  

 Starosta informoval o ukončení stavebných prác na budove KC –zateplenie 

budovy  vrátane fasády budovy. Vyzval poslancov, aby  zvážili   

dofinancovanie, opravy terasy pred budovou KC, ktorú projekt nezahŕňa. 

Poslanci navrhli, aby sa oprava terasy v hrubej stavbe realizovala svojpomocne  

pracovníkmi na aktivačné práce a položenie dlažby môže byť riešená 

odbornými pracovníkmi dodávateľským spôsobom.  

 Obecný výlet pri príležitosti Dňa detí –starosta informoval prítomných, že  

stredisko „Mária“ vo Veľatoch nie je veľmi vyhovujúce a vyzval poslancov, 

aby navrhli ďalšie strediská. Po krátkej rozprave sa poslanci so starostom 

dohodli, že sa pôjde pozrieť na kúpalisko v Strážskom a po obhliadke  starosta 

vyhodnotí či sa výlet môže uskutočniť na toto stredisko. 

 Starosta podal informácie o VK konaného dňa 19.4.2016 na odborného garanta 

Komunitného centra v rámci národného projektu „Podpora vybraných 

sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ prostredníctvom 

IA MPSVR SR, ktoré bolo úspešné a od 1.5.2016 nastúpili pracovníci do 

pracovného pomeru  do Komunitného centra Šamudovce. Jeden odborný 

garant KC, jeden odborný pracovník KC a jeden pracovník KC Šamudovce. 

Komunitné centrum je od 1.5.2016 plne funkčné, zatiaľ v priestoroch  OcÚ 

a KD.  

 Od 1.4.2016  je opäť  v obci terénna sociálna pracovníčka a terénna 

pracovníčka taktiež v rámci národného projektu TSP, prostredníctvom  

IA MPSVR SR. 

 Starosta informatívne predložil  poslancom cenovú ponuku na opravu  časti 

strechy  na  budove  OcÚ  v hodnote cca 12 000,- €, ale ešte nebolo oficiálne 

vyhlásené VO.  

 Starosta predložil aj informatívnu cenu na opravu vykurovania v budove ZŠ 

cca 11 000,- €. Oficiálne VO ešte nebolo vyhlásené.   
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 V dňoch 25.4. až 29.4.2016 žiaci tunajšej základnej školy absolvovali „Školu 

v prírode“ na Zemplínskej Šírave. Starosta vyzval poslancov, aby predniesli 

dojmy  a spokojnosť zo strany rodičov, ak majú takéto informácie. Poslanci p. 

Ľ. Balog a p. M. Balog odpovedali, že žiaci boli veľmi spokojní. 

 Starosta informoval o zakúpení štiepkovača za traktor. 

 Starosta informoval o ukončení opravy školského ihriska. Ihrisko bude 

sprístupnené všetkým deťom obce pod dozorom pracovníkov KC  aj počas 

letných prázdnin v presne určenom čase.  

 Starosta prostredníctvom ZŠ, KC, JD pozval všetkých prítomných poslancov 

na oslavy  pri príležitosti „Dňa matiek“ na deň  8.5.2016 o 15,00 hod.,ktoré sa 

uskutočnia na amfiteátri na školskom dvore.  

 Starosta informoval o vyprataní priestranstva  na začiatku obce, kde 

v minulosti stála budova tab. sušiarne na náklady obce  v celkovej hodnote 

cca 2 000,- € 

 Dňa 1.5.2016 nastúpili do pracovného pomeru dvaja pomocní robotníci v rámci 

projektu „Šanca na zamestnanie“ realizovaného ÚPSVaR Michalovce. 

Pracovný pomer je uzavretý na dobu určitú do 30.9.2016. 

 Starosta vyzval poslancov, aby predložili návrhy na likvidáciu TKO , ktorý sa 

nachádza na pozemkoch Rómov pri s. č. 73 a 147.Starosta navrhol  vypratanie 

pozemkov na náklady obce s ťažkými mechanizmami. Pán Balog Ľubomír 

skonštatoval, že sa nebránia pomoci Rómom pri upratovaní, ale poriadok na 

vlastných dvoroch a v okolí si musia udržiavať sami a nečakať, že to za nich 

bude upratovať stále niekto iný, pretože  v minulosti sa tam už TKO 

zlikvidovalo a vyviezlo na náklady obce a teraz je tam znovu  a ešte vo väčšej 

miere ako predtým. Pán Maroš Lebeda  navrhol starostovi preveriť možnosti 

financovania  likvidácie TKO na súkromných pozemkoch občanov na náklady 

obce. A ak sa vyfinancuje likvidácia týmto občanom tak vzápätí sa ozvú aj 

ostatní občania a budú sa dožadovať odstrániť odpad aj z ich pozemkov na 

obecné náklady čo je voči platiacim obyvateľom obce za TKO nekorektné. Pán 

Ľ. Balog navrhol starostovi obce, aby preveril na TaZS mesta Michalovce   

možnosť umiestnenia v týchto kritických oblastiach väčšie kontajnery ako sú 

v meste Michalovce. Poslanci navrhli aj väčšiu propagáciu separovaného zberu 

v komunitách, nakoľko oni vôbec odpad neseparujú. Separovaním by sa 

výrazne zmenšil objem TKO. Pán Paulov Vladimír navrhol zabezpečiť z TaZS 

Michalovce kontajner na náklady obce a všetkých pracovníkov na MOS 

zamestnať upratovaním týchto lokalít. 

 Pán Marián Balog navrhol čistenie priekop bagrom za RD s.č. 58, starosta 

odpovedal, že už oslovil  kompetentného človeka, ale keďže momentálne 

v našej obci prebiehajú výkopové práce na kanalizačné prípojky tak je 

pracovne veľmi vyťažený. 

 Starosta obce predložil Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 4.5.2016 a vyzval 

účtovníčku obce p. Janu Lebedovú, aby podala vysvetlenie k RO. Rozpočtové 

opatrenie sa týka zmien, ktoré boli schválené na tomto zasadnutí konkrétne 
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rozšírenie kamerového systému, ktorý bude financovaný z rezervného fondu 

obce  a ďalšie položky presunu v rámci KZ a výdavkovej položky na KV s KZ 

43. Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 

12/2016.  

 

Návrh na Uznesenie č. 12/2016 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 4.5.2016. 

 

Hlasovanie:   za: 5 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                   Ľubomír Balog, , Marián Balog,  

                       proti :  0  poslancov                                      

                       zdržal sa:  0 poslancov  

  neprítomní 2 poslanci: Tomáš Koreň , Vladimír Paulov       

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 12/2016 bolo  piatimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 O slovo sa prihlásil p. Ján Bereš, starosta mu udelil slovo. Pán Bereš sa spýtal, 

či poslanci OZ sa môžu bez ospravedlnenia len tak vzdialiť z rokovacej sály 

a už sa na rokovanie OZ nevrátiť. Starosta odpovedal, že zasadnutie OZ sa 

riadi Rokovacím poriadkom. 

 Keďže  nikto z prítomných už nemal žiadne príspevky do diskusie, starosta 

tento bod zasadnutia ukončil. 

 

K bodu  9. -  Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísala: Jana Lebedová             

               Emil Ircha 

             starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

p. Maroš Lebeda                                   ........................................ 

p. Lívia Ferková                            ........................................ 


