Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Šamudovcicah

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v ŠAMUDOVCIACH
konaného dňa 4. 11. 2013
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Kontrola Uznesenia č. 6/2013
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Šamudovce za rok 2012
Rôzne
Závery z rokovania OZ
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 všetci
poslanci, OZ je uznášaniaschopné a môže pokračovať. Oboznámil ich s programom
rokovania, za ktorý dal hlasovať. Za predložený program hlasovalo všetkých sedem
prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Program zasadnutia OZ bol schválený siedmimi prítomnými poslancami
OZ.
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov zápisnice p.
Darinu Plutkovú a p. Jaroslava Kančiho.
Bod č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce dal návrh, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto
zložení: p.Miroslava Dzetkuličová a p. Miroslav Čepera. O predloženom návrhu dal
hlasovať.
Za predložený návrh hlasovalo sedem prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol
proti a nikto sa hlasovania nezdržal.
Záver hlasovania: Do návrhovej a volebnej komisie boli zvolení:
p. Miroslava Dzetkuličová a p. Miroslav Čepera

strana 1

Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Šamudovcicah

Bod č. 4 – Kontrola Uznesenia č. 6/2013
Kontrolu uznesenia č. 6/2013 zo dňa 18.9.2013 previedol starosta obce podľa
jednotlivých bodov. K bodu „C“ skonštatoval následovné:
- náter prístrešku na dome smútku sa uskutoční ešte v mesiaci november, kedy sa
nakúpi materiál na aktivačnú činnosť, požiadal však p. Boroša, aby mu podal správu,
koľko náteru a akej značky bude potrebné zakúpiť,
- k úprave pozemku po budove tabakovej sušiarne skonštatoval, že na svojom
pozemku zabezpečil oplotenie p. Dziak Ján, ďalšie časti pozemku, ktoré sú obecné sa
budú upravovať priebežne,
- čo sa týka označenia a zviditeľnenia hydrantov v obci uviedol, že to bude
problematické, nakoľko tieto sú v správe VVS a sú aj poškodené,
- o možnosti zorganizovania počítačového kurzu pre seniorov v našej obci sa
informoval v EC Person u Mgr. Freny Jána, avšak podmienkou je, aby sa prihlásilo
aspoň 10 záujemcov,
Bod č.5 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Šamudovce za rok 2012
So správou nezáviského audítora k účtovnej závierke obce Šamudovce za rok 2012,
ako aj s dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5, prítomných poslancov oboznámil starosta
obce. Podotkol, že audítor ocenil prácu ekonómky obce, pani Jany Lebedovej, nakoľko ani
jedná z obcí, ktorej robil audit, nemala účtovnú závierku vypracovanú na takej úrovni, ako to
pripravila ona. Zároveň navrhol, aby na nasledujúci rok bol pri predkladaní správy
a vyjadrení stanoviska k účtovnej závierke za rok 2013 pri audítorovi prítomný aj kontrolór
obce p. Boroš.
Uvedené správy zobrali poslanci OZ na vedomie.
Bod č. 6 – Rôzne a diskusia
- Starosta obce informoval o tom, že žiadosť obce o poskytnutie sponzorského
príspevku od Nafty a.s. vo výške 1.000 € nebola zaradená do sponzoringového balíka, ale
poskytli ponuku darovania počítača pre našu obec, ktorú sme využili zaslaním žiadosti,
v ktorej sme uviedli, že darované počítače využijeme pre dôchodcov JDS, ktorí majú záujem
o prácu s nimi.Odpoveďou bolo, že Nafta sa primárne venuje podpore komunálneho rozvoja
a projektom v lokalitách, kde spoločnosť pôsobí, ale pre veľké množstvo žiadosti z tejto
oblasti našu žiadosť nepodporili.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
- Starosta obce oznámil prítomným poslancom, že z Ministerstva vnútra SR, úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bola obci schválená dotácia na projekt „
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu KC“ vo výške 5.000 €.
K danej veci sa v stredu 6.11.2013 na obecnom úrade uskutoční jednanie s predstaviteľmi
MPSVaR SR, na ktorom sa predložia návrhy plánu práce v KC.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
- Starosta obce informoval prítomných poslancov o zaslaní žiadosti na Environmentálny fond
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 s názvom projektu „Triedený zber
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a úprava biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v obci Šamudovce“ s opisom jednotlivých
časti projektu, ktoré sa zrealizujú v roku 2014.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
- Starosta informoval poslancov OZ o uskutočnení stretnutia s ministrom vnútra SR,
predstaviteľmi HaZZ a DPO SR k projektu „ Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území SR“ v Košiciach dňa 26.10.2013, na ktorom sa zúčastnil .
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
- Starosta informoval poslancov OZ, že dňa 6.11.2013 sa na Obvodnom úrade Košice
zúčastní informačno-konzultačného seminára k novele zákona o verejnom obstarávaní , na
ktorom budú poskytnuté informácie o zmenách v oblasti verejného obstarávania
s dôrazom na zmeny účinné od 1.7.2013 za účelom ich správnej aplikácie v praxi
organizácií verejnej správy.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
- Starosta informoval poslancov OZ, že do konca mesiaca novembra 2013 bude obec
reagovať na výzvu Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie
v oblasti kriminality na rok 2014. Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie
kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie
bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciiu sociálnopatologických javov v rizikových
skupinách. Pre našu obec bude podstatné zabezpečenie kamerového systému v obci.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
-

Starosta informoval poslancov OZ o schválení projektu ŽS pod názvom „
Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych
komunít“, v rámci ktorého bol škole poskytnutý didaktický balíček – záhradnícke
pomôcky pre činnosť krúžku a predmetu „Domov a práca“, výpočtová technika –
notebooky, tlačiareň, odborná literatúra a iné pomôcky.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
Starosta navrhol poslancom OZ akciu „Mesiac úcty k starším“, ktorá bola naplánovaná
na 27.10.2013, ale pre úmrtie Michala Kostovčíka bola zrušená uskutočniť dňa
17.11.2013 o 15,00 hod. v KD. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal žiadne
pripomienky k uskutočneniu akcie. Starosta dal hlasovať, kto je za jej uskutočnenie
v spomínanom termíne. Za hlasovalo sedem prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti,
nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Poslanci OZ schválili siedmimi hlasmi uskutočnenie akcie „Mesiac
úcty k starším“ na deň 17.11.2013.
- Starosta obce predložil OZ žiadosť ZO SZCH so sídlom v Šamudovciach o poskytnutie
sponzorského príspevku vo výške 100 € na nákup trofejí k oceneniu vystavovateľov na
výstave drobných zvierat, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18.a19.10.2013 v priestoroch OcÚ
v Šamudovciach. Keď nikto z prítomných poslancov OZ nemal k žiadosti žiadne výhrady,
dal starosta hlasovať, kto je za jej schválenie. Za poskytnutie príspevku hlasovalo
všetkých sedem prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania.
Záver hlasovania: Sponzorský príspevok vo výške 100 € pre ZO SZCH so sídlom
v Šamudovciach bol siedmimi hlasmi schválený.
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- Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby pred blížiacimi sa voľbami do
samosprávnych krajov ľudí v obci pozývali k volebným urnám a informovali ich o voľbe
tých poslancov, ktorí pre našu obec môžu byť prínosom.
Starosta obce zhodnotil pracovnú činnosť terénneho pracovníka a asistenta terénneho
pracovníka. Poukázal, akými problémami sa zaoberajú, aké prípady riešia a
vyjadril spokojnosť s ich pracovnou činnosťou.
- Miroslav Čepera sa informoval, ako je to s platením dane z nehnuteľnosti od občanov
obce a na najbližšie zasadnutie OZ žiada predložiť zoznam neplatičov.
Ďalej navrhol, aby bola viac propagovaná a viditeľne označovaná výstava drobných
zvierat v obci.
Dotazoval sa, prečo sa nerieši oprava strechy nad KD, oprava sokla na ZŠ a čo sa plánuje
robiť s poschodím OcÚ a jeho strechou, ktorá zateká a navrhol opraviť ju svojpomocne.
- Vlasta Pavlová pri účasti na pohrebe Michala Kostovčíka ostala zaskočená tým, že
rakva s nebohým bola počas pohrebu otvorená. Chcela vedieť, či to bol správny postup.
Starosta obce skonštatoval, že v najbližšom období sa o danej problematike
porozpráva s farármi jednotlivých cirkvi v obci.

Bod č. 7 - Závery z rokovania
Závery z rokovania prečítala poslankyňa OZ Mirka Dzetkuličová.
Nikto z prítomných poslancov OZ k prečítaným záverom nemal žiadne pripomienky, ani
doplňujúce návrhy.
Za ich prijatie hlasovalo sedem 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: Mária Keltiková
Overovatelia zápisnice: Darina Plutková

Starosta obce :

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

Jaroslav Kanči

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

Vladimír Paulov

.....................................
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,
konaného dňa 4. 11. 2013
Obecné zastupiteľstvo prijalo UZNESENIE pod číslom : 7/2013
A/

Obecné zastupiteľstvo - BERIE NA VEDOMIE :
1. Kontrolu Uznesenia č. 6/2013 zo dňa 18.9.2013.
2. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Šamudovce za rok 2012.
3. Informáciu o neposkytnutí sponzorského príspevku od Nafty, a.s.
4. Informáciu o schválení dotácie MV SR na projekt „Vypracovanie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu KC“ vo výške 5.000 €.
5. Informáciu o zaslaní žiadosti na Environmentálny fond o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2014 s názvom projektu „Triedený zber a úprava biologicky
rozložiteľného odpadu (BRO) v obci Šamudovce.
6. Informáciu o uskutočnenom stretnutí starostu obce s ministrom vnútra, predstaviteľmi
HaZZ a DPO SR k projektu „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území SR, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach.
7. Informáciu o učasti starostu obce na informačno-konzultačnom seminári k novele
zákona o verejnom obstarávaní, ktorý sa bude konať 6.11.2013 na Obvodnom úrade v
Košiciach.
8. Informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti kriminality na rok
2014 do 30.11.2013 na základe výzvy MV SR.
9. Informáciu o schválení projektu ZŠ pod názvom „ Vzdelávaním pedagogických
zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít“ v rámci ktorého bol
škole poskytnutý didaktický balíček.

B/ Obecné zastupiteľstvo – SCHVÁĽUJE :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Uskutočnenie akcie „Mesiac úcty k starším“ na deň 17.11.2013.
3. Poskytnutie sponzorského príspevku pre ZO SZCH so sídlom v Šamudovciach vo
výške 100 € na nákup trofejí k oceneniu vystavovateľov na výstave drobných zvierat,
ktorá sa uskutočnila v dňoch 18. a 19.10.2012 v priestoroch OCÚ Šamudovce.
C/ Obecné zastupiteľstvo – UKLADÁ :

D/ Obecné zastupiteľstvo – NESCHVÁĽUJE :
Za prijatie uznesenia hlasovalo sedemť prítomných poslancov.
Nikto z prítomných nebol proti.
Nikto z prítomných sa nezdržal hlasovania.
Vladimír Paulov
starosta obce
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