Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Šamudovcicah

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v ŠAMUDOVCIACH
konaného dňa 27.6.2013
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Informácie o jednaní s akciovou spoločnosťou VVS Košice o stavbe Kanalizácia
Krásnovce, Šamudovce - 2. Stavba,
5. Prerokovanie organizačných záležitostí výletu detí našej obce pri príležitosti
ukončenia školského roka.
6. Prejednanie platových podmienok starostu obce
7. Rôzne a diskusia
8. Závery z rokovania OZ
9. Záver
Bod č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Vladimír Paulov,
ktorý privítal prítomných poslancov OZ. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti
poslanci OZ, jeden poslanec neprítomný. Skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania
schopné a môže pokračovať. Oboznámil ich s programom rokovania, za ktorý dal hlasovať.
Za predložený program hlasovalo všetkých šesť prítomných poslancov OZ, nikto
z prítomných nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Program zasadnutia OZ bol schválený šiestimi prítomnými poslancami
OZ.
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov zápisnice p. Miroslava
Čeperu a p. Darinu Plutkovú
Bod č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto zložení:
pani Ing. Dzetkuličová, pán Maroš Lebeda. O predloženom návrhu dal hlasovať.
Za predložený návrh hlasovalo šesť prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol
proti a nikto sa hlasovania nezdržal.
Záver hlasovania: Do návrhovej a volebnej komisie boli zvolení:
p. Ing. Dzetkuličová, p. Maroš Lebeda.
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Bod č. 4 - Informácie o jednaní s akciovou spoločnosťou VVS Košice o stavbe
Kanalizácia Krásnovce, Šamudovce - 2. Stavba,
Starosta obce informoval o rokovaní s VVS a.s. Košice o postupe realizácie stavby
Kanalizácia Krásnovce, Šamudovce – 2.stavba. Vodárenskej spoločnosti sa odovzdali
overené kópie dokumentov týkajúce sa doteraz realizovanej stavby Tlaková kanalizácia
Šamudovce - 1. stavba ide prevažne o stavebné povolenia a zverejnené verejné vyhlášky od
roku 2000. Pripomenul poslancom, že na základe Uznesenia č. 2/2013, kde bolo schválené
uzatvorenie zmluvy práv investora na stavbu „Splašková kanalizácia Šamudovce – 2.stavba,
v ktorej sa cesionárom stáva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice a
preberá práva a povinností súvisiace s výkonom funkcie investora na uvedenej stavbe, to
znamená, že vlastníkom stavby Kanalizácia Krásnovce, Šamudovce – 2.stavba bude
spoločnosť VVS a.s. Košice. Doteraz zrealizovaná stavba Tlaková kanalizácia Šamudovce 1. Stavba je vo vlastníctve obce Šamudovce aj keď ešte táto stavba nie je skolaudovaná.
Všetci prítomní poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko k tomu aby táto Tlaková kanalizácia
Šamudovce -1.stavba ostala vo vlastníctve obce. Poverili starostu obce v ďalšom jednaní
a oboznámení spoločnosť VVS a.s. Košice s týmto stanoviskom poslancov OZ.
Bod č. 5- Prerokovanie organizačných záležitostí výletu detí našej obce pri príležitosti
ukončenia školského roka
Starosta obce vyzval prítomných poslancov aby, navrhli miesto výletu pre deti našej
obce. Poslanci po rôznych návrhoch sa zhodli uskutočniť výlet na Vinianské Jazero
a Vinianský hrad. Samozrejme výlet bude spojený s varením guľášu a grilovačkou. Termín
uskutočnenia výletu bude 5. prípadne 6. Júla 2013. Poslanci poverili starostu obce so
zabezpečením prepravy autobusom, so zabezpečením pozvánok do rodín s deťmi v obci ako
aj všetkých potrebných ingrediencií na grilovačku a varenie guľášu. Starosta pri tejto
príležitosti pozval všetkých prítomných poslancov na tento výlet a poprosil ich o pomoc pri
príprave grilovačky a guľášu. Starosta obce dal hlasovať, o uskutočnení výletu detí našej
obce pri príležitosti ukončenia školského roka. Za schválenie, hlasovalo šesť prítomných
poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Výlet detí našej obce pri príležitosti ukončenia školského roka na
Vinianský hrad a Viniaské Jazero dňa 5. príp. 6. 7. 2013 bol schválený šiestimi poslancami
OZ.
Bod č. 6 – Prejednanie platových podmienok starostu obce
Starosta obce predložil prítomným poslancom z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy
v hospodárstve za rok 2012 návrh na úpravu svojho funkčného platu a zvýšenia funkčného
platu na základe §4 ods.1 a 2 zák. NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení platových
pomeroch starostov obcí v z.n.p.. Vyzval prítomných poslancov, aby predložili svoje návrhy
na percentuálne zvýšenie.
Poslanec Jaroslav Kanči navrhol zvýšenie o 50 %,
Poslankyňa Darina Plutková navrhla zvýšenie na 40 % .
Keďže ostatní poslanci nemali žiadne návrhy starosta obce dal hlasovať o návrhu poslanca p.
Jaroslava Kančia.
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Za návrh hlasovali dvaja poslanci, proti návrhu hlasovalo 0 poslancov , štyria poslanci sa
hlasovania zdržali.
Záver hlasovania: Návrh na zvýšenie platu starostu obce o 50 % nebol schválený.
Starosta pristúpil k hlasovaniu druhého návrhu pani Dariny Plutkovej zvýšenia platu
o 40 %.
Za návrh hlasovali štyria poslanci, nikto nebol proti , dvaja poslanci sa zdržali hlasovania.
Záver hlasovania: Návrh na zvýšenie platu starostu obce o 40 % bol schválený štyrmi
hlasmi, čo znamená že funkčný plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 je schválený vo výške
1 329,00 € a zvýšenie funkčného platu podľa § 4 ods.2 o 40 % t.j. 532,00 € s účinnosťou
od 1.6.2013.

Bod č. 7 – Rôzne a diskusia
-

-

Starosta obce informoval o možnosti založiť v obci stanu SMER, poslanci proti tomu
nemali výhrady.
Poslanci uložili za úlohu starostovi obce natiahnuť ochrannú sieť na bočnú stenu
rodinného domu číslo 24 susediacu so školským dvorom aby sa zabránilo poškodeniu
pri loptových hrách.
Poslanci vyčítali starostovi, že ich neinformoval o personálnych zmenách v projekte
TSP
Poslanci predniesli výhrady voči prácam spojeným s výmenou elektrických stĺpov,
nakoľko stavebná firma prebytočný betón vysypala do priekopy pred rodinným
domom súpisné číslo 47.

Bod č. 8 – Závery z rokovania OZ
Závery z rokovania OZ prečítala Ing. Miroslava Dzetkuličová. Nakoľko nikto
z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy za prijatie hlasovalo šesť
prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Závery z rokovania boli šiestimi prítomnými poslancami OZ
schválené.
Bod č. 9 – Záver
Na záver starosta obce Vladimír Paulov poďakoval všetkým prítomným za účasť a
rokovanie ukončil.
Zapísala: Jana Lebedová
Overovatelia zápisnice: Miroslav Čepera .................................
Darina Plutková .................................
Starosta obce : Vladimír Paulov ...............................................
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