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 Zápisnica  
z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce,  

konaného dňa 24.6.2014.    
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Vladimír Paulov, starosta obce 

                           Poslanci : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová, Miroslav Čepera, 

                                           Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň 

Neprítomní:      Ing. Miroslava Dzetkuličová-ospravedlnila sa z dôvodu služobnej cesty 

Ďalší prítomní: Rudolf Boroš, hlavný kontrolór obce  

                           Mária Keltiková, zam. obce 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesenia č. 2/2014 zo dňa 24.3.2014 

5. Návrh na počet poslancov obce Šamudovce na nové volebné obdobie r. 2014-2018 

6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šamudovce na nové volebné 

obdobie r. 2014-2018 

7. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra obce Šamudovce 

8. Návrh na úpravu platu starostu obce  

9. Návrh  Prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska na školskom dvore 

10. Prejednanie výletu pre deti z obce pri príležitosti ukončenia školského roka 

11. Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2013 

12. Rozpočtové opatrenia č.2/2014 

13. Rôzne 

14. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ  otvoril Vladimír Paulov, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnená poslankyňa: Ing. Miroslava Dzetkuličová 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  šesť a OZ je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Darina Plutková, Jaroslav Kanči 

Zapisovateľka:                Mária Keltiková 

Hlasovanie:                     za:  6 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                             Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň 

                                         proti :  0  poslancov                                      

                                         zdržal sa:  0  poslancov                                  

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 poslankyňa: Miroslava Dzetkuličová 
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

 

Navrhované zloženie komisie: Maroš Lebeda, Vlasta Pavlová 

Hlasovanie:    za:  6 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 1 poslankyňa: Miroslava Dzetkuličová 

 

Návrhy poslancov k predloženému programu:  neboli žiadne 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce   

schvaľuje  
predložený program rokovania   

Hlasovanie:    za:  6 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 1 poslankyňa: Miroslava Dzetkuličová 

     
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesenia č. 2/2014 zo dňa 24.3.2014 

5. Návrh na počet poslancov obce Šamudovce na nové volebné obdobie r. 2014-2018 

6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šamudovce na nové volebné 

obdobie r. 2014-2018 

7. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra obce Šamudovce 

8. Návrh na úpravu platu starostu obce  

9. Návrh  Prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska na školskom dvore 

10. Prejednanie výletu pre deti z obce pri príležitosti ukončenia školského roka 

11. Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2013 

12. Rozpočtové opatrenia č.2/2014 

13. Rôzne 

14. Záver  

 

K bodu 4. Kontrola uznesenia č.2/2014 zo dňa 24.3.2014 

 

Predložil starosta obce a skonštatoval, že uložené úlohy boli splnené. 

 

Uznesenie č. 3/2014 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení zasadnutia OZ č. 2/2014 zo dňa 24.3.2014. 
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Hlasovanie:    za:  6 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 1 poslankyňa: Miroslava Dzetkuličová 

 

K bodu č. 5. Návrh na počet poslancov obce Šamudovce na nové volebné obdobie 

 r. 2014-2018. 

 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov, OZ je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie 

r. 2014 2018, ktoré sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov. Obec Šamudovce mala 

k 31.12.2013 602 obyvateľov, tzn., že počet poslancov môže byť od 5 do 7. 

Poslanci navrhli počet               7 

Starosta obce navrhol počet      5 

 

Uznesenie č. 4/2014 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení. n. p. 

schvaľuje 

počet poslancov Obce Šamudovce v novom volebnom období r. 2014-2018 – 7 (sedem) 

poslancov 

Hlasovanie:    za:  6 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 1 poslankyňa: Miroslava Dzetkuličová 

 

K bodu č. 6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šamudovce na 

nové volebné obdobie r. 2014-2018 

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov je OZ vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné 

obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. S prihliadnutím na uvedené dal starosta návrh 

výkonu v plnom rozsahu – v rozsahu 1,( plný úväzok 100%) 

 

Uznesenie č. 5/2014: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4, písm. i.) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení n.p. 

schvaľuje 

výkon funkcie starostu obce Šamudovce v novom volebnom období r. 2014-2018 v rozsahu 1, 

tzn. v plnom rozsahu,( plný úväzok 100%) 

 

Hlasovanie:    za:  6 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 1 poslankyňa: Miroslava Dzetkuličová 
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K bodu č. 7. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra obce Šamudovce 

 

Podľa § 18 c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok 

a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Pri počte obyvateľov nad 500 je násobok 1,28. 

Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2013 je stanovená na sumu 824 €. Hlavný kontrolór 

obce má dohodnutý pracovný pomer na kratší čas a to 10 hodín mesačne. 

Starosta informoval, že po výpočte plat hlavného kontrolóra obce je 65 € mesačne 

s účinnosťou od 1.5.2014.  

 

Uznesenie č. 6/2014 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4 písm. j ) a § 18c zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. 

berie na vedomie 

plat hlavného kontrolóra obce v sume 65,00 € mesačne s účinnosťou od 1.5.2014. 

 

Hlasovanie:    za:  6 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 1 poslankyňa: Miroslava Dzetkuličová 

 

K bodu č. 8. Návrh na úpravu platu starostu obce  

 

Podľa § 3, ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov 

starostov obcí a primátorov miest v znení n.p. patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku s ohľadom na počet 

obyvateľov. Obec Šamudovce je v rozmedzí 501-1000 obyvateľov, kde sa jedná o násobok 

1,65. Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2013 vyčíslená ŠÚ SR je stanovená na sumu 

824 €. 

Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. 

Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby predložili svoje návrhy na percentuálne zvýšenie 

platu. 

Prvý návrh podal poslanec Miroslav Čepera vo výške 40 %. 

Druhý návrh podal starosta obce Vladimír Paulov vo výške  60 %. 

Poslankyňa Darina Plutková sa priklonila  k návrhu vo výške 60 %. 

Starosta obce dal za uvedené návrhy hlasovať. 

Za  prvý návrh 40 % hlasovali 3 poslanci: Tomáš Koreň, Miroslav Čepera, Maroš Lebeda, 

Proti prvému návrhu 40% hlasovali  3 poslanci : Darina Plutková, Vlasta Pavlová, Jaroslav 

Kanči . 

Keďže  za tento návrh sa hlasovalo nerozhodne, starosta dal hlasovať za druhý návrh 60%. 

Za návrh 60% hlasovali 3 poslanci : Darina Plutková, Vlasta Pavlová, Jaroslav Kanči, 

Proti návrhu 60% hlasovali  3 poslanci: Tomáš Koreň, Miroslav Čepera, Maroš Lebeda 

Keďže  aj  za tento druhý  návrh sa hlasovanie skončilo nerozhodne, starosta vyzval 

poslancov, aby predložili ďalšie návrhy. 

Jaroslav Kanči navrhol, aby sa plat starostu zvýšil o 55 %, o čom dal starosta hlasovať. 

Za návrh 55 % hlasovali 6 poslanci: Tomáš Koreň, Miroslav Čepera, Maroš Lebeda, 

                                                           Darina Plutková, Vlasta Pavlová, Jaroslav Kanči  
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Proti návrhu 55% hlasovalo  0 poslancov 

Neprítomní pri hlasovaní: 1 poslankyňa: Miroslava Dzetkuličová 

 

 

Uznesenie 7/2014: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce prerokovalo plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 

a primátorov miest v znení n.p. a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n.p.  

schvaľuje 

starostovi obce Vladimírovi Paulovi v súlade s ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení n.p. zvýšený plat 

o 55 % a to v sume 2.108 € mesačne s účinnosťou od 1. 6. 2014. 

 

Hlasovanie:    za:  6 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 1 poslankyňa: Miroslava Dzetkuličová 

 

 

K bodu č. 9. Návrh  Prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska na školskom dvore 

 

Starosta obce prítomných informoval o sťažnosti Ing. Krajníka, že aj napriek 

vykonaným opatreniam ohľadom obmedzenia vstupu na školský dvor zo strany obecného 

úradu nedochádza k náprave v správaní sa mládeže na školskom ihrisku a ako informáciu 

o danom stave zaslal aj fotodokumentáciu. Na nevhodné správanie sa mládeže na školskom 

dvore upozorňujú aj obyvatelia susediaci so školou. K danej problematike sa vyjadril 

poslanec: 

Miroslav Čepera : 

 

- zdôraznil, že ihrisko je potrebné dokončiť umiestnením sietí, aby sa lopty nedostali 

   k susedom a nedochádzalo tak k zbytočným konfliktom, 

- navrhol poriešiť dozor učiteliek na školskom dvore počas prestávok. 

 

Starosta predložil návrh Prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska.(je súčasťou 

zápisnice). Po prečítaní návrhu starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k Prevádzkovému 

poriadku viacúčelového ihriska a požiadal, aby poslanci navrhli prevádzkovú dobu počas 

celého týždňa. 

Poslanec Čepera dal návrh do 21,00 hodiny,  s čím súhlasili všetci poslanci. 

Keďže nikto z prítomných nemal žiadne doplňujúce návrhy dal starosta  obce o návrhu 

hlasovať.   

 

Uznesenie č.8/2014 

 

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

Zb. o obecnom v znení n.p. 

schvaľuje 

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska na školskom dvore. 
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Hlasovanie:    za:  5 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči,  

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 2 poslanci: Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň 

 

 

 

K bodu č. 10. Prejednanie výletu pre deti z obce pri príležitosti ukončenia školského 

roka 

 

   Starosta obce predložil návrh uskutočnenia výletu pre deti obce pri príležitosti ukončenia 

školského roka na Zemplínsku Šíravu – lokalitu Hôrka s tenisovými kurtami a detským 

ihriskom, ako aj možnosťou plavby loďou po Zemplínske Šírave. Obec zabezpečí dopravu 

a občerstvenie. Požiadal poslancov, aby navrhli dátum uskutočnenia výletu. Po prehodnotení 

sa dohodli na dátume 12.7.2014. 

 

 

Uznesenie č.9/2014 

 

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

zriadení v znení n.p. 

schvaľuje 

Výlet pre deti z obce pri príležitosti ukončenia školského roka na Zemplínsku Šíravu – 

lokalitu Hôrka dňa 12.7.2014. 

 

Hlasovanie:    za:  5 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči,  

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 2 poslanci: Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň 

 

 

K bodu č. 11. Individuálna výročná správa (IVS) obce Šamudovce za rok 2013 

 

 S IVS obce, ktorá obsahuje základnú charakteristiku obce, rozpočet obce na rok 2013 

a jeho plnenie, hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013, bilanciu 

aktív a pasív, vývoj pohľadávok a záväzkov, hospodársky výsledok, ako aj ostatné dôležité 

informácie prítomných oboznámila ekonómka obce p. Jana Lebedová. 

Individuálna výročná správa tvorí súčasť zápisnice. 

Keďže poslanci k IVS nemali žiadne pripomienky starosta dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 10/2014 

 

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

o obecnom zriadení v znení n.p., § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n.p. 

schvaľuje 
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Individuálnu výročnú správu obce Šamudovce za rok 2013. 

 

Hlasovanie:    za:  5 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči,  

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 2 poslanci: Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň 

 

 

K bodu č. 12. Rozpočtové opatrenia č. 2/2014 
 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 zo dňa 24.6.2014 predložil starosta obce. Informoval 

o zmenách rozpočtu, hlavne o prevode z prostriedkov RF vo výške 1.578,95 na spoluúčasť  

dofinancovania nákupu techniky (traktor) o ostatých položkách vo väčšine prípadov presuny 

podľa potreby rozpočtu a navýšenie financií v položke podielové dane a navýšenie položky 

štúdie - vypracovanie projektov. Celkové navýšenie príjmov  vo výške 43 114,95 € a celkové 

navýšenie výdavkov vo výške 40 480,08 €. Bežný rozpočet obce je vyrovnaný a celkový 

rozpočet obce je prebytkový. 

Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a rozpočtové opatrenie jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 11/2014 

 

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. 2/2014 

 

Hlasovanie:    za:  5 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                      Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči,  

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

                        neprítomní pri hlasovaní: 2 poslanci: Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň 

K bodu č. 13 – R ô z n e 

 

Starosta obce: 

 - informoval prítomných o priebehu realizácie výstavby kanalizácie s tým, že už v najbližších  

   dňoch sa začne s výkopovými prácami, 

-  informoval o postupe vybavovania projektov –kamerový systém v obci, rekonštrukcia KC, 

   VO traktora, o vybavovaní žiadosti o zmenu  užívania stavby na liste vlastníctva (z Predajne 

   a hostinca na Komunitné centrum a Denné centrum)  a zdôraznil, že sa jedná o zdĺhavejšie 

   procesy a za všetkým je potrebné dlhšie čakať. 

 

Darina Plutková: 

-   mala dotaz, či všetky pozemky, na ktorých stojí budova bývalej Jednoty (Predajňa 

    a hostinec) sú vo vlastníctve obce, nakoľko v obci nemenovaná obyvateľka tvrdí, že je 

    vlastníčkou pozemkov pod budovou, o čom vraj aj má dôkaz. 
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Miroslav Čepera: 

 

- ako predseda ZO JDS v Šamudovciach predložil starostovi obce požiadavky na: 

      1.  uskutočnenie zájazdu členov ZO JDS a ich rodinných príslušníkov do MĽR dňa 

           16.7.2014 a týmto požiadal starostu obce o zabezpečenie autobusu a uhradenie     

           faktúry za prepravu zo strany obce 

       2. uskutočnenie a zabezpečenie grilovačky pre seniorov dňa 24.7.2014, pri ktorej    

           zároveň oslávia životné jubilea svojich členov, na ktorú zároveň starostu   

           srdečne pozval,    

- navrhol v kultúrnom dome urobiť nástenku zo života seniorov, 

- navrhol, aby ku kvetinovému záhonu , ktorý bol zrealizovaný na základe projektu 

„SENIORI + RÓMOVIA = ROZKVITNUTÁ OBEC“ bola ešte privezená hlina na 

vyrovnanie povrchu, na čo starosta odpovedal, že sa to zrealizuje počas výkopových 

prác na kanalizáciu, 

- navrhol zabezpečiť opravu zadnej časti prístrešku na DS a nafarbenie prístreška pred 

DS, k čomu sa starosta vyjadril , že materiál je už zabezpečený a v najbližšej dobe sa 

oprava a natretie prístreška uskutoční, 

 

starosta obce: 

 

- vystúpil s návrhom zriadiť v dome s.č.100 ordináciu obvodného lekára, ktorý by na základe 

dohody o prenájme aspoň raz do týždňa mal ordinačné hodiny, čím by sa uľahčilo starším 

občanom cestovanie do Hatalova, s týmto návrhom poslanci súhlasili a navrhli starostovi obce 

zvažovať nad predloženým návrhom.  

 

 

 

 

K bodu  14. -  Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zapísala: Mária Keltiková 

                          

 

                          

              

Vladimír Paulov 

   starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Darina Plutková                                     ........................................ 

Jaroslav Kanči                                       ........................................ 


