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Zápisnica  
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, 

konaného dňa 3.12.2018. 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Emil Ircha, starosta obce 

                             Poslanci : Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň, 

                                              Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko                                            

Ďalší prítomní:   Jana Lebedová, účtovníčka  obce 

                             Mária Keltiková, administratívna  pracovníčka obce  

   Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór obce 

                             Iveta Balogová, predsedkyňa MVK 

 PROGRAM: 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ 

2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce 

3. Zloženie sľubu starostu obce 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ 

5. Príhovor starostu obce 

Pracovná časť OZ: 

6. Schválenie programu zasadnutia OZ 

7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej 

komisie 

8. Voľba pracovných komisií –komisia na ochranu verejného záujmu, komisia pre 

verejný poriadok, inventarizačná komisia, voľba ich predsedov a členov 

9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

v súlade so znením § 12 zákona o Obecnom zriadení 

11. Určenie platu starostu obce 

12. Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ  

13. Návrh Rokovacieho poriadku OZ obce Šamudovce 

14. Návrh rozpočtu obce na rok 2019,2020,2021, stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k rozpočtu obce na roky 2019-2021 

15. Neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce Šamudovce 

16. Žiadosť o sponzorský príspevok SZCH , oblastný výbor Michalovce 

17. Rôzne 

18. Záver 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ  otvoril Emil Ircha, starosta obce, ktorý všetkých srdečne 

privítal a požiadal ich, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého bývalého zamestnanca 

Ing. Jaromíra Černocha.  
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K bodu 2. - Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce 

 

 Starosta obce  požiadal predsedkyňu Miestnej volebnej komisie vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018  p. Ivetu Balogovú, aby prítomných 

oboznámila s výsledkami volieb a zároveň aby odovzdala osvedčenia o zvolení 

novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného OZ. Predsedkyňa MVK 

prítomných oboznámila s výsledkami voľby starostu a OZ. Skonštatovala, že za starostu obce 

bol zvolený p. Emil Ircha s počtom hlasov 231 a za poslancov OZ boli zvolení: 

p. Maroš Lebeda s počtom hlasov 194, 

p. Anna Berešová s počtom hlasov 143 

p. Lívia Ferková s počtom hlasov 142 

p. Tomáš Koreň s počtom hlasov 135 

p. Helena Demková s počtom hlasov 130 

p. Miroslava Dzetkuličová, Ing. s počtom hlasov 129 

p. Ján Andrejko s počtom hlasov 110 

Všetkým zvoleným poslancom OZ a novozvolenému starostovi obce odovzdala Osvedčenie 

o zvolení. 

Uvedené informácie prítomní vzali na vedomie. 

 

Návrh na Uznesenie č. 22/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce podľa  § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p.  

 

berie na vedomie 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 10.11.2018. 

            

K bodu č. 3 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

 

 Pán Emil Ircha prečítal sľub starostu obce a na znak súhlasu ho podpísal. 

 

Návrh na Uznesenie č. 23/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 13ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

   

konštatuje, že 

novozvolený starosta obce Emil Ircha zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

 

K bodu č. 4 - Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

 p. Emil Ircha vyzval poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, aby zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca OZ. Požiadal p. Helenu Demkovú, aby sľub poslancov 

OZ prečítala a na znak súhlasu všetci novozvolení poslanci OZ tento sľub podpísali. 
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Návrh na Uznesenie č. 24/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 1  zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n. p. 

   

konštatuje, že 

zvolení poslanci: Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,  

Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko  

  

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 5 – Príhovor starostu obce. 

 

 Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval za prejavenú dôveru vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí a predstavil svoje plány o smerovaní obce v nasledujúcich rokoch.  

 

Návrh na Uznesenie č.25/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

   

berie na vedomie 

Vystúpenie novozvoleného starostu obce p. Emila Irchu. 

 

 

K bodu č. 6 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Starosta obce p. Emil Ircha prítomných oboznámil s programom ustanovujúceho 

zasadnutia OZ. Vyzval prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy, keďže nikto 

z prítomných nemal žiadne  pripomienky starosta obce dal hlasovať o jeho návrhu. 

 

Návrh na Uznesenie č. 26/2018 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n. p.  

 

Schvaľuje 

Program ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                   Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                   Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0  

Starosta skonštatoval, že  Uznesenie  č. 26/2018 bolo siedmimi poslancami schválené, tak ako 

bolo navrhnuté. 
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 K bodu č. 7 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba  

                           mandátovej a  návrhovej komisie 

 

Starosta obce za zapisovateľku  zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov 

zápisnice určil  poslancov Ing. Miroslavu Dzetkuličovú a p. Annu Berešovú. 

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

p. Ján Andrejko, p. Maroš Lebeda, p. Helena Demková. 

Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej 

a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu. 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                   Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                   Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0  

Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude  pracovať v zložení: 

p. Ján Andrejko, p. Maroš Lebeda, p. Helena Demková. 

                        

K bodu 8.-  Voľba pracovných komisií –komisia pre verejný poriadok, komisia na       

                                                                    ochranu verejného záujmu, inventarizačná 

                                                                    komisia, 

voľba ich predsedov a členov 

 

 Starosta obce navrhol zriadenie komisie pre verejný poriadok, ktorej náplňou práce 

bude riešenie problémov obyvateľov obce v súvislosti so sústavným rušením nočného kľudu, 

zakladaním nelegálnych skládok, poškodzovaním obecného majetku, majetku občanov 

a riešenie záškoláctva. 

Za predsedu komisie navrhol poslankyňu p. Annu Berešovú , za členov komisie z radu 

občanov obce p. Ing. Jána Hreňa a p. Maroša Muňa. Poslanci  návrh odsúhlasili. 

Za predložené návrhy dal hlasovať a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 27/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n. p.  

Zriaďuje 

Komisiu pre verejný poriadok  

Určuje 

náplň práce komisie:      - riešenie problémov obyvateľov obce v súvislosti so 

                                         sústavným rušením nočného kľudu 

                                       - riešenie problémov pri zakladaní nelegálnych skládok 

                                       - riešenie problémov pri poškodzovaní obecného majetku 

     ako aj majetku občanov obce 

   - riešenie záškoláctva – plnenie povinnej školskej dochádzky 

Volí 

Predsedu komisie:           poslankyňu p. Annu Berešovú 

Členov komisie:              z radov obyvateľov obce: p. Ing. Jána Hreňa a p. Maroša Muňa 
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   Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                     Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                    Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0  

 

             Ďalej starosta obce navrhol zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 

s náplňou práce: 

- prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov OZ, 

- podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 Zákona č. 357/2004  v prípade pochybnosti o ich úplnosti 

  a pravdivosti požaduje od dotknutých funkcionárov vysvetlenia, 

- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona 

  č. 563/2009 Z.z. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

- sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl.7 ods. 1 

  v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

  k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

  rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7, ods. 7 až 9, 

- predkladá OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

- preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, 

  či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich 

  splnenia predkladať OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

- udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie 

  zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona, 

- kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 

  zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá 

  príslušné návrhy OZ. 

  Za predsedu komisie navrhol p. Tomáša Koreňa a za členov komisie z radov poslancov OZ  

  Ing. Miroslavu Dzetkuličovú a p. Jána Andrejka. 

  Za predložené návrhy dal hlasovať požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č.27/2018  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n. p. 

Zriaďuje 

Komisiu na ochranu verejného záujmu 

Určuje 

náplň práce komisie: 

- prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov OZ, 

- podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 Zákona č. 357/2004  v prípade pochybnosti o ich úplnosti 

  a pravdivosti požaduje od dotknutých funkcionárov vysvetlenia, 

- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona 

  č. 563/2009 Z.z. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

- sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl.7 ods. 1 

  v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

  k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

  rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7, ods. 7 až 9, 
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- predkladá OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

- preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, 

  či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich 

  splnenia predkladať OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

- udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie 

  zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona, 

- kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 

  zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá 

  príslušné návrhy OZ 

  Volí 

  Predsedu komisie:       p. Tomáša Koreňa 

  Členov komisie:          z radov poslancov:  Ing. Miroslavu Dzetkuličovú , p. Jána Andrejka. 

 

 Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                   Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                   Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0  

 

      Ďalej starosta navrhol zriadenie inventarizačnej komisie, ktorej náplňou práce bude   

inventarizácia majetku obce. Za predsedu komisie navrhol p. Líviu Ferkovú a za členov 

komisie z radov zamestnancov obce navrhol p. Emila Irchu, p.Janu Lebedovú a p. Máriu 

Keltikovú. 

Za predložené návrhy dal hlasovať a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 27/2018  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n. p. 

Zriaďuje 

Inventarizačnú komisiu 

Určuje 

náplň práce komisie: Inventarizácia majetku obce 

Volí 

Predsedu komisie:       p. Lívia Ferková 

Členov komisie:          z radov zamestnancov obce:  p. Emil Ircha, p. Jana Lebedová, p. Mária 

                                                                                     Keltiková 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                   Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                   Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0  
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Starosta obce skonštatoval, že Uznesenia č. 27/2018 boli siedmimi poslancami schválené tak, 

ako boli navrhnuté. 

K bodu 9. – Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 

 Starosta obce p. Emil Ircha informoval poslancov OZ, že  za zástupcu starostu  

poveruje p. Líviu Ferkovú a  požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie. 

 

Návrh na Uznesenie č. 28/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce § 13 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

 

Berie na vedomie 

Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu obce bude poslankyňa Lívia 

Ferková. 

 

K bodu č. 10. – Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  

                          OZ v súlade s uznesením § 12 Zákona o Obecnom zriadení č. 369/1990  

                          Zb. v znení n.p. 

 

Starosta obce p. Emil Ircha vyzval poslancov OZ, aby dali návrhy, kto bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípade uvedenom v § 12Zákona o Obecnom zriadení č. 

369/1990 Z.z.,. V predchádzajúcom období bol poverený p. Maroš Lebeda. Poslanci OZ 

navrhli, aby túto funkciu vykonával aj naďalej. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie. 

 

Návrh na Uznesenie č. 29/2018 

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce 

 

Poveruje poslanca p.  Maroša Lebedu 

Zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa §12 ods. 2  prvá veta,ods.3 tretia 

veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n. p.  

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                   Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                   Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0  

                   neprítomní: 0 

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 29/2018 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 

                         

K bodu č. 11 – Určenie platu starostu 
 

 Starosta obce  informoval, že funkčný plat starostu sa určuje ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci rok 
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a násobku koeficientu od počtu obyvateľov obce. Navýšenie v % môže schváliť OZ, max. do 

výšky 60%. Vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili. 

Padli dva návrhy. Navýšenie o 30 %, ktoré navrhol p. Tomáš Koreň, s čím sa stotožnili 

poslanci Maroš Lebeda a Ing. Miroslava Dzetkuličová a navýšenie o 40%, ktoré navrhla p. 

Anna Berešová, a súhlas vyjadrila aj p.Helena Demková. 

Starosta dal hlasovať, kto je za návrh zvýšenia o 30%. 

 

Hlasovanie: za: 4 poslanci – Maroš Lebeda, , Tomáš  Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová, 

                                                Ján Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 3 poslanci - Anna Berešová, Lívia Ferková , Helena Demková 

 

  

Návrh na Uznesenie č. 30/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obce a primátorov miest v znení n.p. v rozsahu 

určenom OZ najneskôr 90 dní pred voľbami  

 

A.) určuje 

plat starostu a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za rok 2017 a násobku 1,83 s účinnosťou 

od 1.12.2018 

 

B.) schvaľuje 

 

zvýšenie platu  starostu obce v súlade s § 4, odsek 2 zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obce a primátorov miest v znení n.p. 

o 30 % (0-60%) mesačne s účinnosťou od 1.12.2018 

 

 

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 30/2018 bolo štyrmi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 

                         

K bodu č. 12 – Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ 

 

 Starosta obce prítomných poslancov oboznámil s návrhom Zásad odmeňovania 

poslancov OZ obce Šamudovce. Vyzval, aby sa k návrhu vyjadrili. 

Poslanec p. Tomáš Koreň nesúhlasil v návrhu zásadách s § 2 bod 3 s určením jednorazovej 

koncoročnej odmeny vo výške 10 € za každé zúčastnené zasadnutie OZ a akciu obce za celý 

kalendárny rok. Odôvodnil to tým, že to sa rovno môže upraviť odmena za účasť na zasadnutí 

OZ na sumu 30 €. 

Poslanec p. Ján Andrejko sa vyjadril, že koncoročná odmena sa vypláca raz v roku a ak sa 

niekto z poslancov nezúčastňoval v priebehu roka tak ju nedostane v takej výške, ako ten, kto 

sa pravidelne zúčastňoval. Poslanec p. Tomáš Koreň navrhol aj zvýšenie odmeny za účasť na 

zasadnutí OZ na 25 €, pretože stúpla aj priemerná mzda v NH. Poslankyňa p. Anna Berešová 

navrhla ponechať výšku odmeny aká bola doposiaľ, t.j. vo výške 20 €. Z jej názorom súhlasila 

aj p. Lívia Ferková ,p. Helena Demková  a p. Ján Andrejko. 
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Starosta sa po týchto návrhoch vyjadril , aby koncoročná odmena poslanca bola vyplácaná vo 

výške, akú si schváli OZ , avšak s dôrazom na výsledky hospodárenia obce v danom 

kalendárnom roku a zároveň navrhol upraviť § 2 odsek 3 zásad odmeňovania poslancov, kde 

vypustiť slová „ vo výške 10 € za každé zasadnutie OZ a akciu obce za celý kalendárny rok, 

ktorých sa zúčastnil“. 

Starosta dal hlasovať o zásadách odmeňovania poslancov OZ po navrhnutých úpravách 

a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na Uznesenie č.31/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona  

č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení n. p.   

 

Schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Šamudovce s úpravami v bode 3 §2. 

 

 Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                   Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                   Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0  

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č.31/2018 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 13 – Návrh rokovacieho poriadku OZ obce Šamudovce 

 

 Starosta obce prítomných oboznámil s návrhom Rokovacieho poriadku OZ obce 

Šamudovce. Vyzval, aby sa k návrhu vyjadrili. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal 

žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy, preto starosta požiadal návrhovú komisiu, aby 

predložila návrh na uznesenie. 

                    

Návrh na Uznesenie č. 32/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce na základe ustanovenia § 12 ods. 12 zákona  č. 

369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení n. p.   

 

Schvaľuje 

 

 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Šamudovce 

 

 za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň, Helena  

                              Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0   

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č.32/2018 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 

 



 10 

K bodu č. 14 – Návrh rozpočtu obce na rok 2019,2020,2021, stanovisko hlavnej 

                          kontrolórky obce k rozpočtu obce na roky 2019-2021 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ  návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2019 

a viacročný rozpočet obce na roky 2020,2021.  Hlavná kontrolórka predložila Stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce , v ktorom odporučila poslancom OZ schváliť návrh rozpočtu obce 

Šamudovce na rok 2019 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce Šamudovce na roky 

2020,2021. Starosta vyzval prítomných, aby predložili svoje námietky a pripomienky. Keďže 

nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy starosta obce dal hlasovať 

o schválení rozpočtu obce na rok 2019 a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na 

uznesenie. 

 

Návrh na Uznesenie č. 33/2018 

 

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) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

Rozpočet obce na rok 2019 

Berie na vedomie 

 

Rozpočet obce na rok 2020, 2021 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                   Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                   Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0  

                   neprítomní: 0   

 

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 33/2018 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 15 – Neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce Šamudovce 

 

 K uvedenému bodu starosta informoval, že v zmysle zákona č. 426/2013 Z.z. ,ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v čl. 1, ods. 3 obecné zastupiteľstvo obce 

s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programového rozpočtu v rozpočte  

obce. Poslanci vyjadrili súhlas  s možnosťou, ktorú ponúka tento zákon a rozhodli 

o neuplatňovaní programového rozpočtu v rozpočte obce Šamudovce od roku 2019. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 
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Návrh na Uznesenie č. 34/2018 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

 

Schvaľuje  

 

Neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce Šamudovce od roku 2019. 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                   Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                   Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0  

                   neprítomní: 0   

 

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 34/2018 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č.16 -  Žiadosť o sponzorský príspevok SZCH, oblastný výbor Michalovce 

 

 Starosta obce informoval o žiadosti Slovenského zväzu chovateľov, oblastný výbor 

Michalovce, v ktorej žiadajú o poskytnutie sponzorského príspevku na uskutočnenie 

Oblastnej, zemplínskej výstavy drobných zvierat v Michalovciach v dňoch 14.-16.12.2018. 

Vyzval poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili a navrhli sumu príspevku. Poslanci navrhli sumu 

50 €. Starosta dal o návrhu hlasovať a zároveň požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

na uznesenie 

 

Návrh na Uznesenie č. 35/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

v súlade s § 11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

   

Schvaľuje  

 

Poskytnutie sponzorského príspevku vo výške 50 € pre Slovenský zväz chovateľov, oblastný 

výbor Michalovce na uskutočnenie Oblastnej, zemplínskej výstavy drobných zvierat. 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                   Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                   Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0  

                   neprítomní: 0   

 

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 35/2018 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 
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K bodu  17. -  Rôzne 

 

Starosta obce informoval o žiadosti Občianskeho združenia GAZDA - BUDKOVCE, 

v ktorej žiadajú o poskytnutie sponzorského príspevku na vydanie knižnej publikácie 

z príležitosti 25. výročia vzniku FS PACERKI. 

Vyzval poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili a navrhli sumu príspevku. Poslanci navrhli sumu 

50 €. Starosta dal o návrhu hlasovať a zároveň požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

na uznesenie. 

Návrh na Uznesenie č. 36/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

v súlade s § 11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

   

Schvaľuje  

 

Poskytnutie sponzorského príspevku vo výške 50 € pre Občianske združenie GAZDA – 

BUDKOVCE na vydanie knižnej publikácie k 25. výročiu vzniku Folklórneho súboru 

PACERKI. 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš 

                                                   Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján 

                                                   Andrejko  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0  

                   neprítomní: 0   

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 36/2018 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu  18. -  Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť , novozvoleným poslancom OZ zaželal veľa 

zdravia a síl pri plnení poslaneckých povinnosti a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísala: Mária Keltiková 

                               

               Emil Ircha 

             starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

 

Anna Berešová                                        ........................................ 

 

Ing. Miroslava Dzetkuličová                   ........................................ 


