Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce, konaného dňa
16.12.2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Emil Ircha - starosta obce
Poslanci : Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Ján Andrejko
Helena Demková
Neprítomní:

Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň

Ďalší prítomní:

Mária Keltiková - administratívna pracovníčka obce
Jana Lebedová – ekonómka obce
Ing. Beáta Pavlová – kontrolórka obce

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
7. Návrh rozpočtu obce Šamudovce na roky 2021 – 2023
8. Návrh odmien pre poslancov OZ
9. Rôzne
10. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril Emil Ircha, starosta obce, ktorý všetkých srdečne privítal.
Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci OZ a zasadnutie je uznášania
schopné.
Poslankyňa Ing. Miroslava Dzetkuličová a poslanec p. Tomáš Koreň svoju neúčasť na
zasadnutí ospravedlnili.
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. 24/2020 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 24/2020
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: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko,
Lívia Ferková , Helena Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní : 2 poslanci – Ing. Miroslava Dzetkuličová ,Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 24/2020 bolo piatimi 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 poslankyne 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 zložení:
p. Maroš Lebeda, p. Helena Demková a p. Ján Andrejko.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisie v zmysle podaného návrhu.
Návrh na uznesenie č. 25/2020
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. Maroš Lebeda, p. Helena Demková
a p. Ján Andrejko.
Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko,
Lívia Ferková , Helena Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní : 2 poslanci – Ing. Miroslava Dzetkuličová ,Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 25/2020 bolo piatimi 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 14.10.2020 s konštatovaním, že uznesenia boli splnené.
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K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.5/2020
Starosta obce predložil poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č.5/2020 zo dňa
9.12.2020 (príloha zápisnice). Opatrenie rieši presuny medzi výdavkovými položkami
a navýšenie niektorých príjmových a výdavkových položiek v rozpočte.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta
požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 26/2020 a dal o návrhu
hlasovať.
Návrh na Uznesenie č. 26/2020
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)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Schvaľuje : Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 zo dňa 9.12.2020.
Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko,
Lívia Ferková , Helena Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní : 2 poslanci – Ing. Miroslava Dzetkuličová ,Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 26/2020 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
Bod č. 7 – Návrh rozpočtu obce Šamudovce na roky 2021 – 2023
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2021
a viacročný rozpočet obce na roky 2022, 2023. Hlavná kontrolórka obce prečítala
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce , v ktorom odporučila poslancom OZ schváliť návrh
rozpočtu obce Šamudovce na rok 2021 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce Šamudovce
na roky 2022 a 2023.
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 2021 a vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala
návrh na uznesenie č. 27/2020.
Návrh na uznesenie č. 27/2020
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.
Schvaľuje: Rozpočet obce na rok 2021
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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.
Berie na vedomie:

Rozpočet obce na rok 2022, 2023.

Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko,
Lívia Ferková , Helena Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní : 2 poslanci – Ing. Miroslava Dzetkuličová ,Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 27/2020 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.

Bod č. 8 – Návrh odmien pre poslancov OZ
Starosta obce navrhol pre každého poslanca OZ ročnú odmenu vo výške 300 €.
Vyzval prítomných, aby predložili svoje návrhy.
Všetci prítomní s navrhovanou výškou odmeny súhlasili, preto starosta požiadal
návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 28/2020.
Návrh na uznesenie č. 28/2020
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) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Schvaľuje:

Ročnú odmenu pre každého poslanca OZ za rok 2020 vo výške 300 €.

Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko,
Lívia Ferková , Helena Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní : 2 poslanci – Ing. Miroslava Dzetkuličová ,Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 28/2020 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
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Bod č. 9 – R ô z n e
- Poslanec p. Maroš Lebeda navrhol, aby aj starostovi obce p. Irchovi bola za jeho
prácu priznaná odmena. Starosta uviedol, že on nemôže mať priznanú odmenu, nakoľko
zákon to neumožňuje.
Poslanci navrhli, aby starostovi bol jednorazovo zvýšený plat o 60 % v mesiaci
december 2020.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 29/2020.
Návrh na Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Zvýšenie platu pre starostu obce o 60 % s účinnosťou od 1.12.2020 do
31.12.2020.
Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko,
Lívia Ferková , Helena Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní : 2 poslanci – Ing. Miroslava Dzetkuličová ,Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 29/2020 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
- Starosta obce oboznámil poslancov OZ so skutočnosťou, že dňa 6.2.2021 sa končí
funkčné obdobie hlavnej kontrolórke obce a je nutné vyhlásiť Výberové konanie na funkciu
hlavný kontrolór obce. Výberové konanie sa vyhlási v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z.z
v znení neskorších predpisov.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 3.2.2021.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 30/2020.
Návrh na Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Vyhlásenie Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce v súlade s
§ 18a zákona č. 369/1990 Z.z v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko,
Lívia Ferková , Helena Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní : 2 poslanci – Ing. Miroslava Dzetkuličová ,Tomáš Koreň
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Starosta obce zhodnotil vykonané práce počas celého roka, odpovedal na otázky
poslancov o pokračovaní výstavby chodníka a úpravy oddychovej zóny v obci, zaujímali ho
dotazy k práci OCÚ kladené poslancom od obyvateľov obce, kontrolórka obce informovala
o vykonávaných kontrolách písomností a pokladne v priebehu roka.
Bod č. 10 – Z á v e r
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť, ako aj za spoluprácu počas ťažkého
obdobia roka 2020, zaželal pokojné a v zdraví prežité vianočné sviatky a zasadnutie OZ
ukončil.
Zapisovateľka: Mária Keltiková
Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia: Lívia Ferková
Anna Berešová
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