
Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 31/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje:  Program zasadnutia OZ

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

      Emil IRCHA
starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 32/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje určenie :

Zapisovateľa zápisnice:  Mgr. Ivana Pavliková

a

Overovateľov zápisnice:      Lívia Ferková

Anna Berešová

    

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                     starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 33/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 4 -  Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Volí :

Zloženie návrhovej a mandátovej komisie: Helena Demková

Ing. Miroslava Dzetkuličová

Ján Andrejko

    

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                     starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 34/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa 07.09.2022

K bodu č. 5- Informovanie o uvedení priestorov MŠ a ŠJ do prevádzky
Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4, písm. a) zákona

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

Berie na vedomie : Informácie o uvedení priestorov MŠ a ŠJ Šamudovce do prevádzky
    

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 35/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.3/2022 zo dňa 07.09.2022

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.3/2022 zo dňa 07.09.2022

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 36/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 7 – Schválenie VZN č.1/2022, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebiska a Domu smútku obce Šamudovce

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 : VZN č.1/2022, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu
smútku obce Šamudovce

Ukladá: Povinnosť starostovi obce zistiť cenové relácie za nádobu na vodu na obecný cintorín.

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 37/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 8 – Schválenie VZN č.2/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volených
plagátov počas volebnej kampane na území obce Šamudovce

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Schvaľuje : VZN č.2/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane na území obce Šamudovce
 

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 38/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 9 – Schválenie VZN č.3/2022 o určení spádovej materskej školy pre povinné
predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Šamudovce

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Schvaľuje : VZN č.3/2022 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Šamudovce

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 39/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 10 – Schválenie VZN č.4/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí/žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a školskej
jedálni

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 : VZN č.4/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a školskej jedálni

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 40/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 12 – Zmena členov inventarizačnej komisie

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Schvaľuje : Zmenu členov inventarizačnej komisie

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 41/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 13 – Schválenie dodatku k zmluve o dielo s firmou KOSIT a.s.

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 :  Podpísanie dodatku k zmluve o dielo s firmou KOSIT a.s.

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 42/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 14 – Prerokovanie žiadosti ohľadne umiestnenia oplotenia p. Ing. Dzetkuliča

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Schvaľuje :  Umiestnenie oplotenia p. Ing. Dzetkuliča

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 43/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 15 – Rôzne – Sponzorský príspevok pre Zväz chovateľov ZO Sliepkovce

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 :  Sponzorský príspevok pre Zväz chovateľov ZO Sliepkovce vo výške 100 €

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 44/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 15 – Rôzne –Odpredaj obecného pozemku

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 :  Odpredaj obecného pozemku, ktorý užíva rodina Pavlová, za zákonných
podmienok.

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 45/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 15 – Rôzne – Schválenie Individuálnej výročnej správy obce Šamudovce za rok
2021

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 :  Individuálnu výročnú správu obce Šamudovce za rok 2021

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 46/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  07.09.2022

K bodu č. 15 – Rôzne –Správa nezávislého audítora zo dňa 24.03.2022 k individuálnej
účtovnej závierke

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:  Správu nezávislého audítora zo dňa 24.03.2022 k individuálnej účtovnej
závierke.

V Šamudovciach dňa 07.09.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce


