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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v ŠAMUDOVCIACH 

konaného dňa  25. 11. 2013 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Prejednanie dodatku č.1 k Zmluve o budúcej zmluve č. 538/112/2013/IÚ 

5. Rozpočtové opatrenie č.12/2013 

6. Závery z rokovania OZ 

7. Záver 

      

Bod č. 1 -   Otvorenie 

 

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce Vladimír Paulov ako 

mimoriadne, za účelom promptného prejednania dodatku č.1 k Zmluve o budúcej zmluve č. 

538/112/2013/IÚ na pozemok pod PČS v rámci stavby „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. 

stavba a prejednaniu rozpočtového opatrenia č. 12/2013. Na tomto zasadnutí privítal 

prítomných poslancov OZ. Skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci, jeden poslanec sa 

ospravedlnil, že OZ je uznášaniaschopné a môže pokračovať.  

 

Bod č. 2 -   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov zápisnice p. Vlastu 

Pavlovú   a p.  Tomáša Koreňa. 

 

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. 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. Miroslava Dzetkuličová a p. Maroš Lebeda. 

 

 

Bod č. 4 – Prejednanie dodatku č.1 k Zmluve o budúcej zmluve č. 538/112/2013/IÚ 

 

 

Starosta obce prítomným poslancom OZ predložil na prejednanie Dodatok č.1 

k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 538/112/2013/IÚ na pozemok pod PČS v rámci 

stavby: „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. stavba“, v ktorom sa zmluvné strany VVS, a.s. 

Košice – ako kupujúci a Obec Šamudovce – ako predávajúci dohodli, že Zmluva o budúcej  
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kúpnej zmluve č. 538/112/2013/IÚ zo dňa 8.8.2013 sa mení v článku I., kde v predmete kúpy 

- sa bod 2. mení a dopĺňa sa bod 3, znenie ktorého prečítal, ďalej že v článku II. Kúpna cena - 

sa dopĺňa o bod 3, ktorého znenie taktiež prečítal, že článok III. – termíny sa vypúšťa 

v celom rozsahu, že v článku IV. – zodpovednosť za predmet kúpy sa číselné označenie mení 

na nové označenie s názvom čl.III.-zodpovednosť za predmet kúpy. Mení sa aj číselné 

označenie čl. VI.-ostatné ustanovenia s novým označením- čl. IV. – ostatné ustanovenia. 

Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. 538/112/2013/IÚ zo dňa 8.8.2013 ostávajú 

nezmenené. 

Vyzval poslancov OZ, aby sa k uvedeným zmenám v dodatku č.1 vyjadrili. Nakoľko nikto 

z prítomných poslancov OZ nemal žiadne pripomienky, dal hlasovať, kto je za jeho 

schválenie. Za jeho schválenie hlasovalo všetkých šesť prítomných poslancov OZ, nikto 

nebol proti, nikto sa hlasovania nezdržal. 

  

Záver hlasovania: OZ zobralo na vedomie dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 

538/112/2013/IÚ na pozemok pod PČS v rámci stavby „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. 

stavba“ bez pripomienok a schváľuje dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 

538/112/2013/IÚ na pozemok pod PČS v rámci stavby „Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. 

stavba“.  

 

Bod č. 5 – Rozpočtové opatrenie č.12/2013 

 

Starosta obce prítomným poslancom predložil na prejednanie rozpočtové opatrenie 

č.12 zo dňa 25.11.2013 (príloha zápisnice). Nakoľko k uvedenému rozpočtovému opatreniu 

nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, starosta dal hlasovať, 

kto je za jeho schválenie. 

Za schválenie hlasovalo 6 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal hlasovania. 

Záver hlasovania: Rozpočtové opatrenia č.12 zo dňa 25.11.2013 bolo schválené šiestimi 

prítomnými poslancami OZ.  

     

 Bod č. 6 -  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 šesť prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 

Bod č. 7 - Záver 
 

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

rokovanie ukončil. 

 

Zapísala: Mária Keltiková 

 

Overovatelia zápisnice:   Vlasta Pavlová     ................................. 

 Tomáš Koreň         .................................  

 

 

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


