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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v ŠAMUDOVCIACH 

konaného dňa  18. 9. 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. 5/2013 

5. Rozpočtové opatrenie č. 7, 8, 9,10/2013 

6. Rôzne 

7. Závery z rokovania OZ 

8. 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 piati  

poslanci OZ, dve poslankyne sa ospravedlnili, zasadnutie OZ je uznášania schopné 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. Janu Lebedovú, za overovateľov zápisnice p. 

Miroslava Čeperu a p.  Maroša Lebedu 

  

Bod č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

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

pán Maroš Lebeda a pani Vlasta Pavlová. 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. Maroš Lebeda a p. Vlasta Pavlová 
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Bod č. 4 – Kontrola Uznesenia č.5/2013 

 

Kontrolu Uznesenia č.5/2013 zo dňa 16.7.2013 previedol starosta obce, skonštatoval, 

že v uznesení neboli uložené žiadne úlohy. 

 

Bod č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 7, 8, 9,10/2013 

 

Starosta obce prítomným poslancom predložil na prejednanie rozpočtové opatrenie 

č.7 zo dňa 28.6.2013, rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 12. 7. 2013 , rozpočtové opatrenie č. 9 

zo dňa 1. 8. 2013 a rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 18. 9. 2013  (príloha zápisnice). 

Ekonómka obce sa vyjadrila k jednotlivým rozpočtovým opatreniam a vysvetlila poslancom 

OZ dôvody úprav a navýšenia jednotlivých položiek. Vo väčšine sa jedná o poskytnuté 

dotácie  a presuny z jednotlivých kódov zdrojov ale aj nečakané výdavky napr. výstavba 

drobnej stavby ústredne pre internet. Poslanci zhodnotili úpravy rozpočtu jednotlivých 

položiek. Nakoľko k uvedeným rozpočtovým opatreniam nikto z prítomných nemal žiadne 

pripomienky, ani doplňujúce návrhy, starosta dal hlasovať, kto je za ich schválenie. 

Za schválenie, hlasovalo 5 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal hlasovania. 

Záver hlasovania: Rozpočtové opatrenia č.7 zo dňa 28. 6. 2013, rozpočtové opatrenie 

č. 8 zo dňa 12. 7. 2013 , rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 1. 8. 2013  a rozpočtové opatrenie 

č. 10  zo dňa 18. 9. 2013  boli schválené piatimi prítomnými poslancami OZ.  

 

      

Bod č. 6 - Rôzne 

 

   - Starosta obce informoval o ukončení rekonštrukcie VO v obci, zatiaľ bez 

kolaudácie. 

        - Starosta obce oznámil prítomným poslancom, že VVS Košice podala Žiadosť o 

nenávratný fin. príspevok na kanalizáciu Krásnovce, Šamudovce, dňa 3. 9. 2013 

z operačného programu ŽP. 

    - Starosta  informoval prítomných poslancov o pláne  zriadiť v našej obci zberný 

dvor v spojení s obcou Krásnovce. Predbežné miesto na zberný dvor starosta obce navrhol 

objekt bývalého PD. 

   - Starosta predložil poslancom OZ Žiadosť o sponzorský príspevok zo dňa 

21.8.2013 od SZCH, oblastný výbor Michalovce. Naša obec má svoju  základnú organizáciu 

SZCH so sídlom v Šamudovciach a obec podporí drobnochovateľskú výstavu v našej obci 

ktorá sa bude konať v októbri 2013. Keďže poslanci žiadosť zamietli, starosta obce ani 

nenavrhol žiadnu výšku sponzorského príspevku a pristúpil hneď k hlasovaniu o poskytnutie 

sponzorského príspevku. Za schválenie sponzorského príspevku, hlasovalo 0 prítomných 

poslancov OZ, proti hlasovalo 5 prítomných poslancov, nikto sa nezdržal hlasovania. 

Záver hlasovania: Sponzorský príspevok pre SZCH so sídlom v Michalovciach nebol 

schválený. 

   -  Starosta informoval o cenových ponukách na povrchovú úpravu športového 

ihriska na školskom dvore. Vzhľadom na vysoké ceny sa v súčasnej dobe povrchová úprava 

nemôže realizovať. Poslanci cenovú ponuku vzali na vedomie. 

   - Starosta informoval prítomných o výstavbe drobnej stavby ústredne pre internet 

firmy MINET, ktorá sa realizuje pred budovou obecného úradu. Starosta oboznámil s plánom 

vykonať rekonštrukciu parkoviska pred obecným úradom a upraviť aj prístupovú cestu  

s parkoviskom ku kultúrnemu domu.  



Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Šamudovcicah 

 

strana 3 
 

   - Poslanec pán Lebeda mal dotaz, ohľadom  montáže internetového vedenia 

v obci od firmy MINET, nakoľko občania sa pýtajú prečo sa vedenie nerealizuje na konci 

obce ,konkrétne od čísla domu 62 až 152. Starosta odpovedal, že s firmou MINET rokuje, ale 

nevie ovplyvniť rozhodnutie firmy nakoľko obec sa nepodieľa na financovaní tohto 

internetového vedenia a firma tvrdí, že je to pre ňu nerentabilné. 

   - Poslanec  pán Čepera navrhol, aby sa previedol  náter prístrešku pri DS, ostatní 

poslanci s návrhom súhlasili, starosta prisľúbil, že v rámci aktivačnej činnosti v obci sa náter  

prístrešku vykoná. Pán Čepera navrhol, aby sa upravili aj chodníky na cintoríne. Starosta 

súhlasil, a ubezpečil poslancov, že v návrhu rozpočtu obce na rok 2014 budú vyčlenené 

finančné prostriedky na opravu chodníkov na cintoríne, aby sa oprava mohla zrealizovať 

v roku 2014. Pán Čepera sa informoval, či sa nedá v obci zriadiť zásahová jednotka 

z obyvateľov obce, ktorí by boli  nápomocní pri neočakávaných udalostiach  v obci. Starosta  

vysvetlil, že každá obec má krízový štáb, ktorý je zložený z poslancov OZ a ten zasadá 

v prípade krízových situácií, takže nie je potrebné zakladať ďalšiu zásahovú jednotku. 

V prípade požiaru, sú  v obci hydranty, na ktoré je možné napojiť sa. Poslanci navrhli aby sa 

tieto hydranty označili a vyčistilo sa okolo nich okolie aby boli viditeľné. 

Pán Čepera  ďalej navrhol, aby sa vyčistilo a upravilo priestranstvo, kde v minulosti stála 

budova tabakovej sušiarne. Starosta reagoval, že celý pozemok nie je obecný, časť pozemku 

je vo vlastníctve fyzických osôb  a preto obec nemôže  vykonať úpravu celého pozemku. 

V rámci činnosti aktivačných prác v obci sa vykoná vyčistenie obecného majetku. 

Pán Čepera mal ešte dotaz či by sa v obci nedal zabezpečiť počítačový kurz pre seniorov 

prostredníctvom MAS DUŠA, nakoľko seniori z našej obce prejavili záujem o prácu 

s počítačom a internetom.  Starosta odpovedal, že sa o možnostiach poinformuje u Mgr. Jána 

Frenu. 

 

     

 Bod č. 7 -  Závery z rokovania 

 

 

 Závery z rokovania prečítal poslanec OZ Maroš Lebeda. Nikto z prítomných 

poslancov OZ k prečítaným záverom nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy. 

Za ich prijatie hlasovalo päť  poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania nezdržal. 

 

 

Bod č. 8 - Záver 
 

 

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

rokovanie ukončil. 

 

 

Zapísala: Jana Lebedová 

 

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

 

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

 

 

 

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



Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Šamudovcicah 

 

strana 4 
 

 
ZÁVERY  Z  ROKOVANIA 

Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach, 
 konaného dňa  18.9.2013 

Obecné zastupiteľstvo prijalo UZNESENIE pod číslom :  6/2013 

 
 
A/    Obecné zastupiteľstvo  - BERIE NA VEDOMIE : 

1. Kontrolu Uznesenia č. 5/2013 zo dňa 16.7.2013 

2. Informáciu o návrhu vybudovania zberného dvora v našej obci. 

3. Informáciu o stavbe ústredne pre internet MINET a úprave prístupovej cesty  

a parkoviska pred OcÚ a KD. 

4. Informáciu o podanej Žiadosti o nenávratný fin. príspevok na kanalizáciu 

Krásnovce, Šamudovce, ktorú podala VVS dňa 3.9.2013  

5. Informáciu o dokončení rekonštrukcie VO v obci. 

6. Informáciu o cenových ponukách na povrchovú úpravu športového ihriska na 

školskom dvore.  

 

 

 

B/   Obecné zastupiteľstvo – SCHVÁĽUJE : 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva   

2. Rozpočtové opatrenie č.7/2013, 8/2013, 9/2013 a 10/2013. 

 

 

C/  Obecné zastupiteľstvo – UKLADÁ : 

1. Zabezpečiť náter prístrešku pri DS 

2. Vypratať a upraviť pozemok po budove tabakovej sušiarne  

3. Označiť  a zviditeľniť hydranty v obci Šamudovce 

4. Informovať sa o možnosti zorganizovať počítačový kurz pre seniorov v našej 

obci. 

 

 

 

D/   Obecné zastupiteľstvo – NESCHVÁĽUJE : 

1. Sponzorský príspevok pre SZCH so sídlom v Michalovciach. 

 

 

Za prijatie  uznesenia hlasovalo päť prítomných poslancov. 

Nikto z  prítomných nebol proti. 

Nikto z prítomných sa nezdržal. hlasovania. 

 
                                           Vladimír Paulov 

                                                    starosta obce 
 


