
 

 1 

Zápisnica  
z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce,  

konaného dňa 5.11.2014.    
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:          Vladimír Paulov, starosta obce 

                           Poslanci : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová, Miroslav Čepera, 

                                           Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová 

      

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, administratívna pracovníčka obce 

     Jana Lebedová, ekonómka obce 

 Rudolf Boroš, hlavný kontrolór obce  

 

  

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Informatívne správy 

5. Rôzne 

6. Záver  

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ  otvoril Vladimír Paulov, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci a OZ je uznášania 

schopné. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice: Jaroslav Kanči, Darina Plutková 

Zapisovateľka:               Mária Keltiková 

Hlasovanie:                     za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                         Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava 

                                         Dzetkuličová 

                                         proti :  0  poslancov                                      

                                         zdržal sa:  0  poslancov                                  
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

 

Navrhované zloženie komisie:    Maroš Lebeda, Ing. Miroslava Dzetkuličová 

Hlasovanie:  za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                 Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, 

                Ing.Miroslava Dzetkuličová 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

Návrhy poslancov k predloženému programu:  neboli žiadne 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce   

schvaľuje  

predložený program rokovania   

Hlasovanie:    za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                        Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov 

                                  

                         

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Informatívne správy 

5. Rôzne 

6. Záver  

 

K bodu 4. - Informatívne správy 

 

Starosta obce prítomných poslancov OZ informoval o postupe prác a pohybe 

mechanizmov po obci pri výstavbe kanalizácie. Uviedol,  že 6.11.2014 na kontrolnom dni sa 

bude prerokovávať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.  O predmete 

zmluvy a o obsahu budúceho vecného bremena budú poslanci informovaní na najbližšom 

zasadnutí OZ. 

Ďalej informoval, že projekt „Zvýšenie bezpečnosti v obci Šamudovce nainštalovaním 

kamerového systému“ bol Radou vlády MV SR pre prevenciu kriminality podporený a obci 

bola schválená dotácia vo výške 7.000  €, taktiež aj žiadosť obce o poskytnutie dotácie na 

projekt „Rekonštrukcia sietí komunitného centra v obci Šamudovce – elektroinštalácia, voda 

a kanalizácia – havarijný stav bola schválená Ministerstvom vnútra SR a obci bola pridelená 

dotácia 18.000 €. 

Poslanci OZ zobrali informácie na vedomie. 
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K bodu č. 5 – R ô z n e 

 

Poslanec Jaroslav Kanči: 

 - Vyjadril nespokojnosť s dochádzkou detí do školy, pretože podľa jeho pozorovania  do 

školy nechodia a často sa zdržiavajú pri regulačnej plynovej stanici a tam fajčia. Navrhol 

prísnejšie sledovanie dochádzky žiakov do školy zo strany učiteliek. 

Poslanec Miroslav Čepera: 

- Z dôvodu ukončenia volebného obdobia navrhol poskytnúť mimoriadne odmeny pre 

poslancov OZ. Jeho návrh bol 100 € pre poslancov OZ. Zástupcovi starostu obce navrhol 

odmenu 150 €, nakoľko bol v priebehu volebného obdobia odmeňovaný rovnakou odmenou 

ako poslanci.  Starosta požiadal p. Lebedovú, aby zistila v rozpočte obce plnenie položky 

odmien poslancov OZ, aby nedošlo k prečerpaniu rozpočtu. Po prehodnotení rozpočtu obce 

bolo zistené, že navrhnuté odmeny je možné poskytnúť. Starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie:                     za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                         Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava 

                                         Dzetkuličová 

                                         proti :  0  poslancov                                      

                                         zdržal sa:  0  poslancov                                  

                                        

Uznesenie č. 16/2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4  zákona  písm. k) č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení. n. p. 

 

Schvaľuje 

 

Mimoriadne odmeny pre poslancov OZ Šamudovce vo výške 100,00 € a pre zástupcu starostu 

odmenu vo výške  150,00 €. 

 

Hlasovanie:    za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                        Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov  

 

Starosta obce – Vladimír Paulov 

-  informoval prítomných poslancov o zákone č. 426/2013 Z.z.  z 

29. novembra 2013, s účinnosťou od 14.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona čl.1 ods.3 obecné 

zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce 

(programovom rozpočte obce). Na základe uvedeného navrhol, aby sa poslanci vyjadrili 

k tejto možnosti. Poslanci vyjadrili súhlas  s možnosťou, ktorú ponúka tento zákon a rozhodli 

o neuplatňovaní programov v rozpočte obce Šamudovce. Starosta obce dal hlasovať 

o neuplatňovaní programov v rozpočte obce Šamudovce od roku 2015.  
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 Uznesenie č. 17/2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4 , písm.b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení. n. p. 

 

Schvaľuje 

 

Neuplatňovať programy v rozpočte obce Šamudovce od roku 2015.  

 

Hlasovanie:    za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                        Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov  

 

 

 

 K bodu  6. -  Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí, ako aj za prácu, ktorú pre obec 

ako poslanci vykonávali počas štyroch rokov, všetkým zaželal veľa úspechov a zasadnutie OZ 

ukončil. 

Zapísala: Mária Keltiková 

              

Vladimír Paulov 

   starosta obce 

 

Overovatelia:  

Jaroslav Kanči                                         ........................................ 

Darina Plutková                                       ........................................ 


