ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v ŠAMUDOVCIACH konaného dňa 24.3. 2014
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Čerpanie finančných prostriedkov z RF obce
5. Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 24.3.2014
6. Závery z rokovania OZ
7. Záver
Bod č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Vladimír Paulov.
Privítal prítomných poslancov na mimoriadnom OZ. Skonštatoval, že sú prítomní všetci
siedmi poslanci OZ a že, OZ je uznášaniaschopné a môže pokračovať.
Oboznámil ich s programom rokovania, za ktorý dal hlasovať. Za predložený program
hlasovalo všetkých sedem prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol proti, nikto sa
nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Program zasadnutia OZ bol schválený siedmimi prítomnými poslancami
OZ.
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice určil p. Maroša Lebedu, za overovateľov zápisnice p. pán
Miroslav Čepera a p. Jaroslav Kanči.
Bod č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce dal návrh, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto
zložení: p. Miroslava Dzetkuličová a p. Maroš Lebeda. O predloženom návrhu dal hlasovať.
Za predložený návrh hlasovalo sedem prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol
proti a nikto sa hlasovania nezdržal.
Záver hlasovania: Do návrhovej a volebnej komisie boli zvolení:
p. Miroslava Dzetkuličová a p. Maroš Lebeda.
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Bod č. 4 – Čerpanie finančných prostriedkov z RF obce
Starosta obce predložil návrh na čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného
fondu obce Šamudovce vo výške 20.000,00 € na kúpu nehnuteľností prejedávanú na
obecnom zastupiteľstve dňa 19.2.2014 a schválenú Uznesením č. 1/2014 zo dňa 19.2.2014.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Za predložený návrh hlasovalo sedem prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa
nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Čerpanie finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Šamudovce
vo výške 20 000,00 € na kúpu nehnuteľností na základe Uznesenia OZ č. 1/2014 zo dňa
19.2.2014 bolo jednomyseľne schválené všetkými poslancami OZ.
Bod č. 5 – Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 24.3.2014
Starosta obce predložil návrh na Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 24.3.2014
a podrobne oboznámil prítomných so všetkými úpravami v príjmovej a výdavkovej časti.
Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu tejto zápisnice. Vyzval prítomných poslancov, aby
predložili svoje pripomienky a pozmeňujúce návrhy. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne
pripomienky starosta dal o návrhu rozpočtového opatrenia č. 1 hlasovať.
Za predložený návrh hlasovalo sedem prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa
nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 24.3.2014 bolo jednomyseľne schválené
všetkými poslancami OZ.
Bod č. 6 - Závery z rokovania
Závery z mimoriadneho rokovania prečítala poslankyňa OZ p. Ing. Miroslava
Dzetkuličová. Nikto z prítomných poslancov OZ k prečítaným záverom nemal žiadne
pripomienky, ani doplňujúce návrhy.
Za ich prijatie hlasovalo sedem prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol proti,
nikto z prítomných sa hlasovania nezdržal.
Záver hlasovania: Závery z rokovania pod č.2/2014 zo dňa 24.3.2014 boli jednomyseľne
schválené všetkými poslancami OZ.
Bod č. 7 - Záver
Na záver starosta obce Vladimír Paulov poďakoval všetkým prítomným za účasť
a mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísal: Maroš Lebeda
Overovatelia zápisnice: Miroslav Čepera
Jaroslav Kanči

Starosta obce :

Vladimír Paulov
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