Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce, konaného dňa
13.12.2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Emil Ircha, starosta obce
Poslanci : Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Ján Andrejko , Helena Demková

Neprítomná:

Ing. Miroslava Dzetkuličová

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, administratívna pracovníčka obce
Jana Lebedová, ekonómka obce
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
Návrh rozpočtu obce Šamudovce na roky 2020 – 2022.
Úprava sadzobníka miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané OCÚ
Šamudovce.
9. Návrh Dodatku č.2 k zásadám odmeňovania poslancov OZ
10. Rôzne
11. Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril Emil Ircha, starosta obce, ktorý všetkých srdečne privítal.
Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci OZ, jedna poslankyňa
ospravedlnená pre nemoc a zasadnutie je uznášania schopné.
K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ. Zo strany poslancov
k programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy , preto starosta požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 55/2019 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 , zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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Schvaľuje: Program zasadnutia OZ .
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš Koreň,
Ján Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa – Ing.Miroslava Dzetkuličová
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 55/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu 3. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Líviu Ferkovú a p. Annu Berešovú.
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Tomáš Koreň, p. Ján Andrejko a p. Maroš Lebeda.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisie v zmysle podaného návrhu.
Návrh na uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s §11 ods. 4, zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Zloženie mandátovej a návrhovej komisie: p. Tomáš Koreň, p. Ján Andrejko
a p. Maroš Lebeda.
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš Koreň,
Ján Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa – Ing.Miroslava Dzetkuličová
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 56/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu č. 5 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 20.11.2019 . Prečítal uznesenia, ktoré sú splnené a uznesenia, ktoré sa plnia
priebežne.
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K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
Starosta obce prítomným poslancom predložil Rozpočtové opatrenie č.
7/2019 zo dňa 13.12.2019 (príloha zápisnice). Opatrenie rieši presuny medzi výdavkovými
položkami a navýšenie niektorých príjmových položiek v rozpočte. Nikto z poslancov nemal
žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta požiadal návrhovú komisiu
o prečítanie návrhu uznesenia č.57/2019 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 57/2019
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. 7/2019 zo dňa 13.12.2019

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš Koreň,
Ján Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa – Ing.Miroslava Dzetkuličová
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 57/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
Bod č. 7 – Návrh rozpočtu obce Šamudovce na roky 2020 – 2022
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2020
a viacročný rozpočet obce na roky 2021,2022. Hlavná kontrolórka obce prečítala Stanovisko
k návrhu rozpočtu obce , v ktorom odporučila poslancom OZ schváliť návrh rozpočtu obce
Šamudovce na rok 2020 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce Šamudovce na roky 2021 a
2022. Starosta vyzval prítomných, aby predložili svoje námietky a pripomienky. Keďže nikto
z prítomných nemal žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy, starosta obce dal hlasovať
o schválení rozpočtu obce na rok 2020 a vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na
uznesenie č. 58/2019.
Návrh na uznesenie č. 58/2019
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 2020
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.
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Berie na vedomie:

Rozpočet obce na rok 2021, 2022

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš Koreň,
Ján Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 58/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.

Bod č. 8 – Úprava sadzobníka miestnych poplatkov za práce vykonávané Obecným
úradom Šamudovce
Starosta obce navrhol poslancom OZ prehodnotiť Sadzobník miestnych poplatkov za
práce a služby vykonávané obecným úradom, nakoľko schválený sadzobník platný od
1.1.2018 po získaných skúsenostiach je príliš s nízkymi poplatkami. Poslanci postupne všetky
poplatky prehodnotili a navrhli ich zvýšenie v bode 3 a 5. Bod č. 4-poplatky za požičanie
nábytku z KD navrhli zrušiť.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 59/2019.
Návrh na uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce
v súlade s § 11 ods. 4 , písm. e, g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Sadzobník miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané Obecným úradom
Šamudovce platný od 1.1.2020.
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš Koreň,
Ján Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 59/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
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Bod č. 9 – Návrh dodatku č. 2 k zásadám odmeňovania poslancov OZ Šamudovce
Starosta prítomným poslancom predložil na schválenie návrh dodatku č. 2 k zásadám
odmeňovania poslancov OZ, z dôvodu zvýšenia odmeny poslancov za účasť na zasadnutí OZ
a aktívnu účasť a organizovanie obecných akcií. Poslanci s návrhom súhlasili.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 60/2019.
Návrh na uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce
v súlade s § 11 ods. 4 , písm. k) a § 25 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
Schvaľuje: Dodatok č.2 k zásadám odmeňovania poslancov OZ s účinnosťou od 1.1.2020,
ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zásad odmeňovania poslancov OZ zo
dňa 3.12.2018.
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš Koreň,
Ján Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 60/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
Bod č. 10 – R ô z n e
1. Starosta obce informoval prítomných o zverejnení výsledkov hodnotenia žiadostí
na zapojenie sa do NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
(BOKKÚ) na webe implementačnej agentúry, kde medzi úspešnými žiadateľmi je
aj naša obec , avšak bližšie informácie k projektu zatiaľ nie sú známe.
2. Poslankyňa p. Helena Demková navrhla podľa vlastných predstáv úpravu
oddychovej zóny v obci, ktorá sa týka výstavby chodníka a okruhu okolo vŕby,
dopravného ihriska pre deti, osadenie lavičky, výsadby ďalších stromov, zelene
a pod. Uviedla, že obrubníky k chodníkom chce zasponzorovať jej syn Róbert
Demko a preto je potrebné zmerať a vypočítať, koľko bude potrebné zabezpečiť
spomínaného stavebného materiálu. Požiadala poslancov o ich názor.
Poslankyni Lívií Ferkovej sa myšlienka úpravy zóny páčila, ale rázne zamietla
osadenie lavičky, aby sa tam neschádzala hlučná mládež .
Starosta uviedol, že daný návrh berie na vedomie.
3. Poslanec Tomáš Koreň žiadal starostu obce o informáciu k výstavbe chodníkov
v obci, čo starosta hneď vysvetlil, že bola ukončená I. časť výstavby od s.č. 146po s.č. 126.
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Bod č. 13 – Záver
Na záver rokovania starosta obce prítomným poslancom OZ poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Mária Keltiková

Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia: Lívia Ferková
Anna Berešová
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