Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce, konaného dňa
24.02.2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Emil Ircha, starosta obce
Poslanci : Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Ján Andrejko

Neprítomní:

Tomáš Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová

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

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Doplnenie uznesenia č. 27/2019 zo dňa 17.7.2019
Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril Emil Ircha, starosta obce, ktorý všetkých srdečne privítal.
Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci OZ 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. 1/2020 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 , zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Program zasadnutia OZ .
Hlasovanie: za: 4 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko, , Lívia
Ferková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci – Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň, Helena
Demková
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Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 1/2020 bolo štyrmi 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. Maroša Lebedu a p. Jána Andrejka.
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v zložení:
p. Anna Berešová a p. Lívia Ferková.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisie v zmysle podaného návrhu.
Návrh na uznesenie č. 2/2020
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. Anna Berešová a p. Lívia Ferková.
Hlasovanie: za: 4 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko, , Lívia
Ferková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci – Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň, Helena
Demková
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 2/2020 bolo štyrmi 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 13.12.2019 s konštatovaním, že uznesenia sa plnia priebežne.
K bodu č. 6 – Doplnenie uznesenia č. 27/2019 zo dňa 17.7.2019
Starosta obce prítomných poslancov informoval , že na základe výzvy MV SR na
doplnenie žiadosti o NFP k projektu – Technická vybavenosť k rómskym obydliam
Šamudovce – SO 01 chodník v obci a SO 02 chodník k rómskym obydliam, je potrebné
v predloženej prílohe č.4 upraviť znenie uznesenia č. 27/2019 zo dňa 17.7.2019 s tým, že
v bode : OZ schvaľuje, odsek 1. doplniť a odhlasovať, že ciele projektu sú v súlade
s platným PHSR a platným územným plánom obce, aby uznesenie vyhovovalo prílohám
k predmetnej žiadosti o NFP. Ostatné znenia uznesenia ostávajú v platnosti.
2

Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému doplneniu uznesenia, preto
starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.3/2020 a dal o návrhu
hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a, b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Úpravu znenia uznesenia č. 27/2019 zo dňa 17.7.2019 s tým, že v bode č.1 sa
doplní „pričom ciele projektu sú v súlade s platným PHSR a platným
územným plánom obce.
Ostatné body uznesenia ostávajú nezmenené.
Hlasovanie: za: 4 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko, , Lívia
Ferková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci – Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň, Helena
Demková
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 3/2020 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
Bod č. 7 – Záver
Na záver starosta obce prítomným poslancom OZ poďakoval za účasť a zasadnutie
ukončil.
Zapísala: Mária Keltiková

Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia: Maroš Lebeda
Ján Andrejko

3

