Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 18.7.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce : Emil Ircha
Poslanci : Lívia Ferková, , Marián Balog, Maroš Lebeda, Tomáš Koreň
Neprítomní:

Poslanci: Vladimír Paulov, , Peter Horvát , Mgr. Alena Hamzová

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach na nové
volebné obdobie r. 2018-2022
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šamudovce na nové volebné
obdobie r. 2018-2022
8. Rôzne
9. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Emil Ircha, ktorý všetkých prítomných srdečne
privítal. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci OZ a zasadnutie je
uznášania schopné. Traja poslanci OZ neprítomní.
K bodu č. 2 - Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ a vyzval , aby sa
k programu vyjadrili. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce
návrhy, starosta dal hlasovať o programe OZ.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, , Maroš Lebeda, Tomáš Koreň
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

3 poslanci – Mgr. Alena Hamzová ,Vladimír Paulov, Peter
Horvát,
Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol štyrmi poslancami schválený v tomto znení:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
6. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach na nové
volebné obdobie r. 2018-2022
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7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šamudovce na nové volebné
obdobie r. 2018-2022
8. Rôzne
9. Záver
K bodu č. 3 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce previedol kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo 23.5.2018 s konštatovaním, že bod uznesenia bol splnený.
K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
a mandátovej komisie.
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Tomáša Koreňa a p. Mariána Baloga.
Starosta obce navrhol, aby mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Lívia Ferková a p. Maroš Lebeda.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, , Maroš Lebeda, Tomáš Koreň
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

3 poslanci – Mgr. Alena Hamzová ,Vladimír Paulov, Peter
Horvát,
Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Lívia Ferková a p. Maroš Lebeda.
K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
Starosta obce prítomným poslancom predložil Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 zo dňa
17.7.2018 (príloha zápisnice). Opatrenie rieši prevod prostriedkov z RF na už vykonanú
rekonštrukciu obecného úradu + KD Šamudovce (kancelárie OCÚ, elektrické rozvody).
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta
požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.10/2018 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 zo dňa 17.7.2018.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, , Maroš Lebeda, Tomáš Koreň
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci – Mgr. Alena Hamzová ,Vladimír Paulov, Peter
Horvát,
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Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 10/2018 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 6 – Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach na
nové volebné obdobie r. 2018-2022
V zmysle § 11 ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa § 166
zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet
poslancov na celé volebné obdobie r. 2018 – 2022, ktoré sa určuje v závislosti od počtu
obyvateľov. Obec Šamudovce mala ku dňu vyhlásenia volieb 640 obyvateľov, tzn., že počet
poslancov môže byť od 5 do 7.
Starosta obce navrhol počet
7
Poslanci navrhli počet
7
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.11/2018 a dal o návrhu
hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce
v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa § 166 zákona
číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.

Schvaľuje
počet poslancov Obce Šamudovce v novom volebnom období r. 2018- 2022
– sedem poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre
celú obec .
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, , Maroš Lebeda, Tomáš Koreň
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci – Mgr. Alena Hamzová ,Vladimír Paulov, Peter
Horvát,
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 11/2018 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 7 - Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šamudovce na nové
volebné obdobie r. 2018-2022
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. je
obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah
výkonu funkcie starostu. S prihliadaním na uvedené dal starosta návrh výkonu v plnom
rozsahu – v rozsahu 1 (plný úväzok 100%). S návrhom súhlasili všetci štyria prítomní
poslanci OZ.
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Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.12/2018 a dal o návrhu
hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení n. p.
Schvaľuje
výkon funkcie starostu Obce Šamudovce v novom volebnom období r. 2018- 2022
v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Tomáš Koreň
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci – Mgr. Alena Hamzová ,Vladimír Paulov, Peter
Horvát,
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 12/2018 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 8 – R ô z n e
Poslanec p. Maroš Lebeda – požiadal starostu obce o oslovenie firmy Spojstav, aby
zabezpečila vykonanie úprav terénu v obci po vykopávkových
prácach.
Starosta na požiadavku reagoval odpoveďou, že spomínanú firmu už s problematikou
oboznámil, tá však pracuje na stavbe v inej obci, kde po ukončení prác dajú terén v našej obci
do pôvodného stavu.
K bodu č.9 - Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: Mária Keltiková

Emil Ircha
starosta obce
Overovatelia: p. Tomáš Koreň
p. Marián Balog
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