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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

09.03.2022 
__________________________________________________________________________ 

 

Starosta obce Šamudovce v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Šamudovciach, ktoré sa uskutočnilo v stredu 09.03.2022 o 16,30 hod. 

v zasadačke OcÚ, Šamudovce 99. 

 

Prítomní :           Starosta obce : Emil Ircha 

  Poslanci obecného zastupiteľstva : Maroš Lebeda, Anna Berešová,      

  Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján       

  Andrejko, Tomáš Koreň 

   

Neprítomní:   0 

   

Ďalší prítomní :  Mgr. Ivana Pavliková, administratívna  pracovníčka obce 

        Ing. Beáta Pavlova – kontrolórka obce        

        Jana Lebedová – ekonómka obce 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 09.03.2022 o 16,30 hodine otvoril 

a viedol starosta obce p. Emil Ircha, ktorý všetkých srdečne privítal. Starosta skonštatoval, že 

na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci OZ, t.j. takže OZ je spôsobilé rokovať a je 

uznášania schopné.  

 

K bodu č. 2 - Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Starosta prítomných poslancov oboznámil s pripraveným programom zasadnutia OZ, 

ktoré obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
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PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie 

6. Záverečný účet obce za rok 2021 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021 

8. Čerpanie rezervného fondu na financovanie stavby Distribučná sieť plynu SO-05 

9. Rozpočtové opatrenie č.1/2022 

10. Rôzne –Informácie o projekte Technická vybavenosť k RO – SO-01, SO-02 

(chodníky) a SO-05- distribučná sieť plynu 

       - Informácie o stavebných úpravách v Komunitnom centre na Materskú  

          Školu 

        - Náučný chodník lesných listnatých drevín – úpravy 

        - Prehodnotenie sadzobníka poplatkov (energie) 

         - Informácie o situácie na Ukrajine  

            11. Záver 

 

K prezentovanému programu zo strany poslancov nepadli  žiadne pripomienky, 

námietky ani doplňujúce návrhy, preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu na uznesenie č. 1/2022 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 1/2022                                                                                                                                               

 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 :  7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

                    Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

         Tomáš Koreň 

                                                      

                       proti : 0 

                       zdržal sa : 0 

                       neprítomní :  0 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 1/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 
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K bodu č. 3 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa 

konalo dňa 08.12.2021. Skonštatoval, že prevažná časť uznesení už bola splnená. V súčasnej 

dobe sa obec sústredí na plnenie uznesenia č.21/2021, ktoré sa týkalo uzatvorenia obecných 

účelových komunikácií osadením rampy, prípadne iným vhodným zariadením. Obec 

požiadala Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Michalovciach (Okresný dopravný 

inšpektorát) o vydanie stanoviska k dopravnému značenie, na čo dostala súhlasné stanovisko. 

V blízkej budúcnosti je plánovaná výstavba rampy, aby sa tak reguloval pohyb áut po 

obecných účelových komunikáciách. Starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 2/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s §11 ods. 4, zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie : Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 08.12.2021 

 

 

K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta za zapisovateľku zápisnice určil p. Mgr. Ivanu Pavlikovú a za overovateľov 

zápisnice určil poslancov  Annu Berešovú a Maroša Lebedu.. 

 

Návrh na uznesenie č. 3/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 

Zapisovateľa zápisnice:    Mgr. Ivana Pavliková 

 

 

Overovateľov zápisnice:       Anna Berešová 

        Maroš Lebeda 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

                              

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 
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  neprítomní : 0 

 

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 3/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté.  

 

K bodu č. 5 – Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta obce prítomným poslancom navrhol, aby návrhová a mandátová komisia 

pracovala v zložení: Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko a Tomáš Koreň. Nakoľko 

neboli predložené iné návrhy, starosta dal v zmysle podaného návrhu o zložení mandátovej 

a návrhovej komisii hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 4/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje : Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení:  Ing. Miroslava Dzetkuličová 

               Ján Andrejko 

               Tomáš Koreň 

  

Hlasovanie :   za : 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

                              

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 0 

  

 

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 4/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté.  

 

K bodu č. 6 – Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2021 

 

  

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o prečítanie stanoviska k záverečnému 

účtu obce Šamudovce za rok 2021. Hlavná kontrolórka obce pani Ing. Beáta Pavlová 

predložila a prečítala stanovisko k Záverečnému účtu obce Šamudovce za rok 2021 v zmysle 

§ 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Informovala poslancov 

o stave účtu obce t.j. o príjmoch, výdavkoch, ale aj o prebytku, ktorý počas roka vznikol. 

Odporučila  poslancom OZ schváliť Záverečný účet Obce Šamudovce za rok 2021 výrokom 

Schvaľuje: Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce Šamudovce bez 

výhrad. Zároveň navrhla rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo 

výške 26 197,63 €.- presunom do rezervného fondu obce. 
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Starosta vyzval prítomných, aby predložili svoje námietky a pripomienky. Keďže 

nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy, starosta obce dal o 

Záverečnom účte obce Šamudovce za rok 2021 a tiež o prerozdelení  prebytku rozpočtového 

hospodárenia za rok 2021 presunom do rezervného fondu obce hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie č. 5/2022  

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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 : Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce Šamudovce bez  

         výhrad. 

 

Schvaľuje : Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo výške  

         26 197,63 €.- presunom do rezervného fondu obce. 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

           Tomáš Koreň 

                              

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 0 

 

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 5/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté.  

 

 

K bodu č. 7  -  Stanovisko hlavného kontrolóra obce Šamudovce k záverečnému účtu za 

rok 2021 

 

Starosta dal poslancom na preštudovanie Záverečný účet obce za rok 2021. Požiadal 

o prečítanie stanoviska hlavnú kontrolórku obce pani Ing. Beátu Pavlovú. Dal poslancom 

priestor na vyjadrenia, prípadne otázky. Nikto zo zúčastnených nemal žiadne otázky, prípadne 

pripomienky preto starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na Uznesenie č.6/2022 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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.  

 

Berie na vedomie : Stanovisko hlavného kontrolóra obce Šamudovce k záverečnému účtu za 

rok 2021 
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K bodu č. 8 – Čerpanie rezervného fondu na financovanie stavby Distribučná sieť plynu 

SO-05 

  

Starosta poslancov informoval o tom v akom stave je výstavba plynovodu v obci 

Šamudovce. Podotkol, že v najbližšej dobe by mal byť plynovod už napustený plynom. 

Stavba plynovodu SO-05 bola financovaná v rámci projektu: Technická vybavenosť 

k rómskym obydliam v obci Šamudovce. Starosta požiadal ekonómku obce pani Janu 

Lebedovú o vysvetlenie, prečo obec potrebuje dofinancovať stavbu čerpaním prostriedkov 

z rezervného fondu obce. Pani Lebedová poslancov informovala, že posledná faktúra ktorá 

došla v decembri sa splatila v januári, pričom zaplatené bolo z bežného účtu. V mesiaci január 

ešte nebol schválený rozpočet na rok 2022 a nebol  schválený ani presun financií z rezervného 

fondu. Financie vo výške 27 998,89 €.-, ktoré by sa čerpali z rezervného fondu by sa následne 

vrátili na bežný účet. Starosta obce požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.  

 

 

Návrh na uznesenie  č. 7/2022 
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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 : Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na financovanie 

stavby Distribučná sieť plynu SO-05 vo výške 27 998,89 €.-, 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko, 

          Tomáš Koreň 

                            

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní :  0 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 7/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

 

K bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č.1/2022 

 

Starosta dal prítomným k nahliadnutiu rozpočtové opatrenie č. 1/2022  zo dňa 

09.03.2022. Starosta dal poslancom priestor na otázky, alebo pripomienky k predloženému 

rozpočtovému opatreniu. Nikto z prítomných nemal otázky ani pripomienky, preto starosta 

požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.   
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Návrh na uznesenie  č. 8/2022 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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.1/2022 zo dňa 09.03.2022 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní :  0 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 8/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 10 – Rôzne – Informácie o projekte Technická vybavenosť k RO – SO-01, SO-

02 chodníky a SO-05 distribučná sieť plynu 

 

Starosta informoval poslancov, že v súčasnosti bola schválená ŽoP k projektu 

výstavby chodníkov v obci SO-01, SO-02. Výstavba chodníkov pokračuje podľa plánov, 

momentálne sa pripravujú obrubníky, podložie a následne sa bude dávať zámková dlažba. 

Momentálne stúpli ceny stavebných materiálov, čo však projekt nezohľadňuje a výstavba sa 

musí zmestiť do rozpočtu, ktorý bol schválený. Starosta poznamenal, že na financovanie 

stavby SO-01 a SO-02 by bolo vhodné použiť finančné prostriedky z rezervného fondu a to 

vo výške 8 806 €.-. Starosta informoval poslancov, že zo strany obyvateľov obce sú 

požiadavky na vyloženie vjazdov do dvorov. Konateľ spoločnosti, ktorá výstavbu chodníkov 

realizuje uisťuje, že požiadavkám vyhovejú, ale prvoradá je výstavba chodníkov. Starosta 

poslancov informoval, že projekt je pravidelne kontrolovaný ministerstvom prostredníctvom 

pravidelne zasielanej fotodokumentácie z jednotlivých prác. Ďalej starosta skonštatoval, že 

výstavba distribučnej siete SO-05 je už ukončená a prebehla aj kolaudácia. Nakoľko zo strany 

poslancov nepadli žiadne otázky starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 

uznesenie č. 9/2022. 

 

 

Návrh na uznesenie  č. 9/2022 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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.  
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Schvaľuje : Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na financovanie stavby  

         Chodníky v obci Šamudovce SO-01, SO-02 vo výške 8 806 €.- 

 

Berie na vedomie : Informácie o projekte Technická vybavenosť k RO SO-05 – distribučná  

         sieť plynu. 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní :  0 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 9/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

 
K bodu č. 10 – Rôzne – Informácie o stavebných úpravách v Komunitnom centre na 

Materskú školu 

 

Starosta informoval poslancov o stave prác v budove Komunitného centra. 

Momentálne prebiehajú stavebné úpravy. Realizujú sa úpravy v rámci vnútorných priestorov 

– úprava výdajného okienka, vyberanie starých dverí atď. Starosta poznamenal, že nároky zo 

strany RUVZ na zriadenie novej škôlky sú vysoké, no obec nedisponuje zvyšnými finančnými 

prostriedkami, ktoré si daná situácia vyžaduje. Pri poslednej kontrole pracovníčkami RUVZ 

Michalovce vytkli obci nedostatky, pričom stanovili termín dokedy majú byť odstránené. 

Starosta poznamenal, že je potrebné vykonať drobné úpravy v rámci priestorov a taktiež 

urobiť revízie kotla, hromozvodu a elektriny. Po odstránení nedostatkov môže obec požiadať 

o zaradenie do siete škôl. Následne dal slovo starosta poslancovi Koreňovi. Poslancov 

informoval, že bol oslovený evanjelickou farárkou, ktorá potrebuje ubytovanie pre 

evanjelických kňazov – misionárov, ktorí chodia vypomáhať na hranicu s Ukrajinou. 

Dotazoval sa či by sa nedalo ubytovať ich dočasne v budove Komunitného centra. Starosta 

mu vysvetlil, že v budove momentálne prebiehajú stavebné úpravy a ubytovanie by nebolo 

ideálne. Poslankyňa Ferková poznamenala, či by to následne nebolo zneužívané ďalšími 

ľuďmi. Starosta poznamenal, že by bolo dobré aby si nejaká zodpovedná osoba prišla pozrieť 

priestory a následne sa uvidí ako ďalej. Nakoľko nikto z prítomných nemal už žiadne dotazy 

požiadal starosta o prečítanie návrhu na uznesenie k prezentovanému bodu.  

 

Návrh na uznesenie  č. 10/2022 

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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Berie na vedomie: Informácie o stavebných úpravách v Komunitnom centre na Materskú 

školu. 

 

Berie na vedomie: Informácie o požiadavke ubytovania slovenských kňazov – misionárov, 

v časti budovy Komunitného centra, v súvislosti s pomocou vojnovým utečencom z Ukrajiny. 

 

   

 
K bodu č. 10 – R ô z n e – Informácie o úpravách na náučnom chodníku lesných 

listnatých drevíni  

 

Starosta poslancov informoval o aktuálnom stave v akom je obecné arborétum. 

Následne dal slova pani Helene Demkovej. Pani poslankyňa prítomných informovala, že by 

namiesto pomenovania arborétum zvolila názov ,,Náučný chodník lesných listnatých drevín“. 

Predstavila svoje vízie, čo sa týka výsadby nových druhov stromov, realizácie úpravy 

okrasných plôch, oddychových zón s lavičkami, či umiestnenia označení stromov. Poslanec 

Koreň poznamenal, že sú firmy, ktoré sa špecializujú výrobou informačných tabúľ. 

Poslankyňa Demková poznamenala, že určite bude potrebovať poradiť s výberom materiálov.  

Poslankyňa Dzetkuličová poznamenala, že určite bude treba hľadať lacnejšie ale trvácnejšie 

materiály. Starosta uviedol, že obec pracuje na projekte, ktorý sa zameriava na 

environmentálnu oblasť a ak by vyšiel, peniaze by sme účelne využili na dokončenie 

náučného chodníka. Zároveň podotkol, že prvoradé je vybudovanie oplotenia, bez ktorého by 

vo výsadbe nepokračoval. V súčasnosti už niekoľko vysadených stromčekov zničila lesná 

zver, ktorá sa cez neoplotený pozemok dostala až k stromčekom. Pani Demková 

poznamenala, že ona by darovala materiál na oplotenie, zároveň pán Koreň sa dotazoval na 

spôsob vonkajšej úpravy (zinkovanie, maľovanie..) Poslanec Lebeda poznamenal, aby sa do 

rozpočtového opatrenia zahrnulo aj oplotenie. Starosta skonštatoval, že vhodné by bolo aj 

zorganizovanie brigády, aby sa časť prác urobila svojpomocne s čím súhlasili aj poslanci. 

Následne starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie  č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Berie na vedomie: Informácie o úpravách a plánovaných prácach na náučnom chodníku 

lesných listnatých drevín. 

 

K bodu č. 10– R ô z n e – Prehodnotenie sadzobníka poplatkov v obci Šamudovce 

 

Starosta poznamenal, že v súčasnej dobe sa ceny energií výrazne zvýšili, čo je vidieť 

aj na zvýšených poplatkoch za energie v jednotlivých obecných budovách. Poznamenal, že sa 

v našej obci stávajú prípady, kedy o prepožičiavanie obecných budov žiadajú aj obyvatelia zo 
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susedných obcí. Náš sadzobník jednotlivých poplatkov nezakazoval prepožičanie obyvateľov 

bez trvalého pobytu, bola tam však vyššia sadzba. Napriek výrazne vyššej sadzbe ani toto 

nebolo prekážkou. Starosta teda požiadal poslancov aby zaujali stanovisko. Poslanci sa 

zhodli, že vzhľadom na výrazne vyššie ceny energií treba riešiť. Poslankyňa Berešová 

poznamenala, aby sa zvýšil poplatok, nielen záloha. Poslanec Koreň navrhol aby sa poplatok 

za požičanie stanovil na 150 eur za jeden deň v letnom období a na 200 eur za deň vo 

vykurovacom období. Zároveň sa poslanci zhodli na tom, aby sa požičiavanie obecných 

miestností osobám bez trvalého pobytu v obci nerealizovala. Zároveň navrhli, aby 

požičiavanie bolo reálne iba pre tie osoby, ktoré majú voči obci vysporiadané všetky 

pohľadávky. Starosta preto požiadal poslancov o prečítanie návrhu na uznesenie a dal 

o návrhu hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie  č. 12/2022 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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: Prepožičiavanie obecných miestnosti iba obyvateľom, ktorí majú v obci 

Šamudovce trvalý pobyt a zároveň majú voči obci vysporiadané všetky pohľadávky. 

 

 

Schvaľuje: Zmenu sadzobníka miestnych poplatkov za práce a služby vykonané obecným 

úradom v Šamudovciach zo dňa14.07.2021. Zmena sadzobníka sa týka bodu 3 písm. a)., b)., 

c)., d).,  a to navýšením sadzby poplatku za prepožičanie miestnosti Kultúrneho domu. 

Navýšenie poplatku sa mení z pôvodnej sumy 100 € za každý prenajatý deň na 150 € v letnom 

období za jeden deň a 200 € v zimnom, vykurovacom období za jeden deň. 

 

 

K bodu č. 10 – R ô z n e –Informácie o situácií na Ukrajine 

 

Starosta uviedol, že o situácií na Ukrajine sme informovaní zo všetkých médií, no 

obce zatiaľ nedostali konkrétne informácie ako postupovať. Starosta poznamenal, že na OcÚ 

sme mali dotaz, kto a ako vypláca dávku pre človeka, ktorý ubytuje utečenca. Zároveň 

podotkol, že v obci máme Ukrajincov, ktorí sú ubytovaní u príbuzných, no zatiaľ nemáme 

Ukrajincov v obecných budovách. Podotkol, že uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. 

K danej téme neboli žiadne pripomienky, preto požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie  č. 13/2022 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  
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Berie na vedomie :  Informácie o situácii na Ukrajine  

 

 

 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Ivana Pavliková 

 

  Emil Ircha 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Anna Berešová 

Maroš Lebeda 

 

 

 

  


